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 فهرات

 مقدمه/ حسین میرزایی

کنندگان نگران و تواعه روابط انسانی/ ویروس کرونا، ما نظاره

 یدیجه کشاورز

 فالحتی مدافعین االمت و نابرابری جنسیتی/ لیال 

 الیسم/ رضا ماحوزی و دوگانه ناایونالیسم و انترناایونکرونا ویروس

؛  کاف میان درک مردم و "مانیمدر یانه می"نگاهی به هشتگ 

  جبار رحمانی  / حسین میرزایی واتاد بحران در یک  عار 
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 / فرهاد بیانی19کنونی مواجهه با ویروس کووید  در  رایط
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 تری / اباذر ا مثابه تکنولوژی و اثرات اجتماعی آن به کرونا

 مهرجردی 

رهکارهایی برای ااتفاده از فضای مجازی در مبارزه با ویروس 

 کرونا/ حامد طاهری کیا

ابک زندگی مراقبتی در  رایط بحران کرونا و اهم اصحاب علوم 

 انسانی در آن/ جبار رحمانی
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 : ضرورت مدیریت اجتماعی بحران کرونامقدمه

 

ندان یو ایند برای جامعه ایران، چ 1398پایان اال 

نبود، با همه اختی هایی که این اال دا ت،  اید 

و  نزدیکی به عید نوروز می توانست مرحمی بر رنجها

ناراحتی های جامعه ایرانی با د، اما یبر  یوع ویروس 

کرونا و نا نایتگی و فقدان داروی موثر برای آن، 

تر ن جامعه وارد کرد. فراگیراضطراب دیگری را بر ای

ویروس، هرچه بیشتر جامعه را به یک موقعیت  دن آن 

در نهایت ناامن از نظر االمت و بهدا ت فرو برد. 

موقعیت بحرانی  یوع بیماری واگیر اعالم تواط دولت، 

یکی از د وارترین به عنوان در اطح جهانی هم   د و

موقعیت های پاندمیک در تاریخ مدرن جهان تواط 

 اازمان بهدا ت جهانی مطرح  د. 
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ا  یوع کرونا، جامعه به امت وضعیت تعلیق رفت. ب

به تدریج امر جاری و نهادهای جامعه هرکدام بعد از 

دیگری برای جلوگیری از  یوع این بیماری به امت 

تعطیلی رفتند و در این میانه بخش هایی از فروداتان 

جامعه که امیدی به اندک کار و درآمد  ب عید دا تند، 

یالی  د. کم کم کرونا همه هرچه بیشتر افره  ان 

اقشار و همه ابعاد زندگی ما را تحت  عاع یودش قرار 

داد. از اینرو آنچه که اهمیت دارد آنست که  یوع 

پز کی  هیک پدید توان صرفاًویروس کرونا را نمی

به یک بحران  کرونا عمالً یوع ویروس دانست. 

 رااجتماعی بدل  ده اات که نه تنها بدنها و بهدا ت ما 

ای برای فرهنگ، ، بلکه پیامدهای بسیار جدیدرگیر کرده

دین، ایاات و اقتصاد ایران و جهان دا ته و دارد و باید 

مثابه یک بحران اجتماعی در معنای تام و وایع آن را به

در نظر گرفت. از این رو  "ابربحران"و  اید یک  آن

ضروری اات که در مورد ابعاد اجتماعی و فرهنگی این 

قعیت پاندمیک جهانی بیشتر و بیشتر تامل دا ته مو

با یم. زیرا حل این بحران و گذار از آن مستلزم 
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همکاری و همیاری وایع در همه بخش های جامعه 

اات، بدون همراهی جامعه و فرهنگ اازی منااب، 

امکان گذار از این بحران بزرگ نخواهند بود. برای این 

ها و ابعاد انیسمهدف الزم اات که درک دراتی از مک

اجتماعی و فرهنگی بحران کرونا در جامعه ایرانی دا ته 

های الزم با یم، تا از این طریق بتوان در ایااتگذاری

برای مدیریت اجتماعی این بحران، همه ذی نفعان و ذی 

نفوذان اجتماعی و همچنین همه فرآیندهای موثر و تعیین 

م. در  رایط کننده را  نااایی و مورد توجه قرار دهی

های فرهنگی و بحران کرونا، بدون توجه به زمینه

اجتماعی، نه تنها امکان اثرگذاری مثبت اندک یواهند 

توجهی به وجوه اجتماعی مدیریت بود، بلکه هرگونه بی

ها و دردارهای بیشتری را تواند فاجعهبحران کرونا، می

 دامن بزند. 

جتماعی از این رو پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ا

به عنوان اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در 

 این  رایط بحرانی تالش کرده اات در گام اول،  صرفاً 

ت علمی یود بخشی از ئاعضای هیجمعی از به کمک 
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این ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران کرونا در ایران را 

مل قرار دهد تا بتواند با رو ن کردن هرچه أمورد ت

جوه فرهنگی و اجتماعی این بحران، به اهم بیشتر و

یودش در مدیریت اجتماعی این بحران مشارکت دا ته 

 با د.

عنوان گام دوم، تا پژوهشکده در نظر دارد بههمچنین 

مالت صاحبنظران حوزه أاز ت ایپایان تعطیالت مجموعه

آموزش عالی را در یصوص ابعاد و پیامدهای بحران 

عالی ایران تهیه و تدوین کند کرونا برای نظام آموزش 

پیامدهای این بحران در آموزش عالی تا بتواند از یکسو 

و تغییرات برنامه ریزی  ده مورد نیاز را مطرح و درباره 

مسئولیت اجتماعی  و از اوی دیگرآنها به تأمل بپردازد 

آموزش عالی در این  رایط بحرانی را مورد بحث قرار 

 . دهد

ولیه بتواند زمینه بیشتری برای اات این تالش ا امید

گفتگوی ملی میان متخصصان دانشگاهی و مشارکت 

هرچه بیشتر آنها برای مدیریت اجتماعی بحران کرونا 

ایجاد کند تا این قشر هم بتواند به نوبه یودش در گذار 
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کشور عزیزمان و هم چنین جامعه جهانی از این بحران 

اهند بود اگر با نقش یودش را ایفا کند. کمال امتنان یو

نظرات و انتقادات و پیشنهادات یودتان به بهتر  دن و 

در یصوص  یمالت نخبگان دانشگاهأکیفیت این ت

 .بحران کرونا، پژوهشکده را یاری کنید

 

 حسین میرزایی

 یس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیئر
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کنندگان نگران و ویروس کرونا، ما نظاره

 توسعه روابط انسانی

 

 خدیجه کشاورز
 گروه مطالعات زنان عضو هیات علمی 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده
 
ادگار مورن جامعه  ناس  هیر فرانسوی در نو ته 

 1«گویدآن چه ویروس کرونا به ما می»کوتاهش با عنوان 

 ود، که چقدر ما ااکنین زمین به هم به ما یادآور می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Morin Edgar, Ce que nous dit le coronavirus, 

Libération, 12 mars 2020.  
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ن جز از راه همبستگی ایم و پااخ به این بحراوابسته

ها و جهانی ممکن نیست. پیش از آن در نو ته

های ادگان مورن با مفهمومی مواجه  ده بودم مصاحبه

هایی که ؛ او برای  کاهش بحران1وطن -به نام زمین

کند که همه بشریت امروز با آن مواجه اات، پیشنهاد می

ما کره زمین را وطن یویش بنامیم، در این صورت اات 

های محیط های موجود از جمله بحرانه برای بحرانک

 هایی در اطح جهان یافت، راهتوان راه حلزیستی، می

های محلی گرچه الزمند اما بدون دا تن حل

اندازهای جهانی، حل کردن مسائلی چنین فراملی چشم

ممکن نیست. ویروس کرونا بار دیگر به همه ما یادآور 

ایم و اوراخ  دن نشسته ود که همه در یک کشتی می

 این کشتی همه ما را به قعر دریا فرو یواهد برد.  

روزهای قرنطینگی ما با یواندن بیشتر در مورد این 

های جهانی نسبت به ویروس و ویروس، واکنش

های تحلیلگران برای کاهش پیامدهای منفی این حلراه

گذرد.در این جا قصد من بازیوانی، این ویروس می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Terre – Patrie.  
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ها نیست.  در این جا با مرور بر بریی از تحلیل

های رامی و غیر هایی که در این مدت در راانهبحث

 کنم.ام، نکاتی را مطرح میرامی با آن مواجه  ده

 

ضرورت مداخله اقتصادی برای حمایت از اقشار 

 فرودست 

به نظرم آن چه اقتصاددانی مانند جاش بیونز در مورد 

مایت  گسترده از طبقات ضرورت مدایله دولت برای ح

هایی از این دات فرودات  و میانی جامعه در بحران

(، در  رایط امروز کشور ما بسیار 1398گوید)بیونز، می

حیاتی اات. آن چه قرنطینه چین را موفق اایت جدا 

از توانمندی متکی بر کنترل اقتدارگرایانه چین، که به آن 

در رااندن بازیواهم گشت، توانمندی دولت آن کشور 

اقالم حیاتی و احتیاجات روزمره به  هروندانی بود که 

در قرنطینه اجباری امکان یروج از یانه را ندا تند. 

همین امر ادامه زندگی را برای این  هروندان بدون نیاز 

مبرم به یروج از یانه فراهم کرده بود و  کلی از امنیت 

 ت. این روانی را برای افراد قرنطینه  ده به همراه دا

بینیم که روزها که مصادف با اال نوی ماات، می
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ترین اقشار ما که داتفرو ان و کارگران فرودات

روزمزد هستند، از تأمین حداقل معیشت یویش بازمانده 

هایی یواات توان از چنین گروهاند، بنابراین چگونه می

کنند که به قرنطینه یودیوااته دات زنند، آنان فکر می

ز کرونا  بیمار نشوند، فقر مضاعف آنان را از که اگر ا

های هستی ااقط یواهد کرد. بنابراین اعطای بسته

های بالعوض به اقشار فرودات معیشتی و دادن چک

تواند از پیامدهای راه حلی اات که در این  رایط می

 بحران بکاهد. 

ها و گفتگوهای این روزها در بسیاری از نو ته

رات بودن این ویروس صحبت بینیم که از دمکمی

 ود، از این موضوع که  این ویروس فقیر و غنی می

های ملی و کند. در راانه نااد و همه را گرفتار مینمی

 ود که تست هایی نامبرده میبین المللی از  خصیت

کرونای آنان مثبت بوده اات و در قرنطینه یانگی به ار 

 ود، می تهبرند. آنچه در این بحث نادیده گرفمی

ها در داترای به یدمات پز کی اات. نابرابری انسان

 ود، نابرابری بیماران در آن چه نادیده گرفته می

داترای به امکاناتی اات که به آنان امکان تندرات 
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ترین آنان را به کام مرگ دهد و ناگزیر فرودات دن می

کشاند. با توجه به قابلیت انتشار بسیار باالی این می

ویروس، از آن جا که اقشار فرودات از امکانات 

بهدا تی کمتر بریوردارند، ا اعه این ویروس در میان 

آنان بیشتر اات؛ امری که یود به ا اعه این ویروس در 

کند. آری همه ما در یک کشتی جامعه بزرگتر کمک می

ایم و بنابراین برای نجات این کشتی نیازمند توجه نشسته

 ترین اقشار مردمیم. ویژه به فرودات

 

چه کنیم که مقابله با کرونا به مشروعیت بخشی به 

 اقتدارگرایی منجر نشود؟ 

ها با اتایش در روزهای گذ ته در بسیاری از نو ته

از توان چین برای کنترل این ویروس مواجه بودیم. چین 

میلیون جمعیت را قرنطینه  11در ابتدا  هر ووهان با 

 57این قرنطینه را به ااتان هوبی با  کرد، پس از آن دامنه

ای میلیون جمعیت کشاند. چگونه چنین قرنطینه

پذیر اات؟ همانطور که گزارش کوربت تحت امکان

 29در « هایی بدتر از بیماریویروس کرونا: درمان»عنوان 

ای با کمک دهد، چنین قرنطینهنشان می 2020فوریه 
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طالعاتی واایلی  صورت گرفت که چین در مهمات ا

یود  دا ته اات:  پهباد برای  نااایی کسانی که بدون 

روند، ایستم ویدئویی مااک این طرف و آن طرف می

که کسانی که نیت فرار از « ااکای نت»ملی به نام 

قرنطینه را دارند،  نااایی کند، کدهای رنگی در 

های پردایتی که مردم را بر اااس امکان  یوع اپلیکیشن

(. 2019فوریه  20کند )گزارش کوربت، یبندی مطبقه

پردازیم، باید هنگامی که به اتایش از چنین ایستمی می

یک بار دیگر به این موضوع فکر کنیم که کدام 

 هروندان مایلند، چنین رژیمی با داترای به چنین 

امکانات کنترلی برای نظارت بر یود را در فردای تمام 

اوی دیگر با نگاه  دن ویروس کرونا، تحمل کنند؟ از 

راد که اغراق در توانایی به تجربه بقیه کشورها، بنظر می

اش ما را به بازتولید بریی چین با اتایش قدرت کنترلی

دهد. واقعیت این اات که ها اوق میداوریپیش

مسئول بخش  1همانطور که در اخنان آلیس اکمن

بینیم؛ آایایی مرکز مطالعات امنیت اتحادیه اروپا می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Alice Ekman. 
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مدیریت بحران بستگی به عوامل مختلفی از جمله 

اایتار نظام االمت هر کشور، موقعیت منااب 

جغرافیایی، تجربیات گذ ته کشور در مدیریت 

های مردم دارد و های مشابه، اطح تواعه و عادتبحران

توان این مدیریت را تنها به  کل نظام ایاای فرو نمی

کشورهایی با  کاات. زیرا در مدیریت بحران حتی در

های متفاوتی برای بریورد با نظام ایاای مشابه،  یوه

ها  ود. از اوی دیگر بریی از دمکراایبحران، دیده می

نیز ]تا لحظه نو تن این مطلب[ در مدیریت این بحران 

اند؛ ژاپن، تایوان و کره جنوبی از موفق عمل کرده

  1اند.های موفق بریورد با کرونا ویروس بودهنمونه

 

 آموزش از راه دور و تحکیم نابرابری آموزشی

ها از در مقابله با ویروس کرونا، مدارس و دانشگاه

اولین مراکزی بودند که در کشور ما و در بخش مهمی از 

ها  یوع یافته اات، تعطیل کشورهایی که ویروس در آن

 دند. مسئوالن آموزش و پرورش و آموزش عالی در 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Face au covid-19 les régimes autoritaires sont-ils plus 

efficaces ?, France Culture, 17 mars 2020.  
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اند که آموزش از راه دور م کردهتمام این کشورها اعال

ها یوااته  ده ارائه یواهد  د و از مدارس و دانشگاه

تا تمهیداتی برای فراهم کردن  رایط آموزش از راه دور 

برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم اازند. در 

تر کشوری که نابرابری آموز ی روز به روز گسترده

با بقیه مدارس  «یوب»و تفاوت میان مدارس  1 ودمی

یابد، به طوری که اهم مدارس اال به اال افزایش می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 ی  دولت یهادانشگاه انیدانشجو یها و رفتارهانگرش یطول شیمایپ

 1382 یزمان ۀکه در دو باز یو فناور قاتیپو ش وزارت علوم، تحقتحت

 ۀدهند(، نشان1395زاده و همکاران، اات )اراج دهانجام 1394و 

 اات. رانیا یدر آموزش  عال یتماعاج یاقتصاد یهاینابرابر دیبازتول

متعلق  انیدرصد از دانشجو 90که حدود  دهدینشان م شیمایپ نیا جینتا

نسبت  نیاات؛ ابوده  17-20نمرات  نیباال، معدلشان ب یاجتماع گاهیبه پا

 افتهی نیدرصد اات. ا 58 نییدرصد و در طبقه پا 78متواط  ۀدر طبق

 یهاینابرابر ،یاجتماعی اقتصاد یهایاات که نابرابر نیا ۀدهندنشان

که  دهدیمنشان شیمایپ یهاافتهی نیهمچند. کنیم دیبازتول را یآموز 

معدل  یدارا انیدانشجو انیاقبال را در م نیشتری هر تهران ب یهادانشگاه

 یهاکه در دانشگاه یانیدرصد از دانشجو 86 کهیطورباال دارند؛ به پلمید

در مدراه از  لیدر طول دوران تحص پردازند،یم لیتهران به تحص

 انیدر م زانیم نیاند. ا( بریوردار بودهالبه با17برتر ) یهامعدل

 (.44درصد اات )همان:  62ها، در  هراتان لیتحصبه اغل انیدانشجو
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های اطح یک برگزیده در فراتادن دانشجو به دانشگاه

بسیار باالات، آموزش از راه دور بدون تردید به افزایش 

بی عدالتی آموز ی و تحکیم نابرابری در این حوزه 

 منجر یواهد  د.  همان طور که پیر بوردیو و پاارون

( نشان دادند، نقش ارمایه فرهنگی دانش آموزان 1964)

در موفقیت تحصیلی آنان در مدراه بسیار بارز اات و 

های اقتصادی اجتماعی و مدراه جایی اات که نابرابری

دانیم، در آموزش از بخشد. همه میفرهنگی را تحکیم می

راه دور، به ویژه برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و 

نقش و مدایله والدین و به ویژه مادران بسیار  راهنمایی

پر رنگ اات. بنابراین دانش و مهارت والدین در این 

 کل از آموزش  تعیین کننده اات. در این جا این 

پراش مطرح اات که آیا داترای  و نیز دانش همه 

برای ااتفاده از ابزارهای آموز ی مورد نیاز این  کل از 

ت برابر اات؟  نگرانی من در آموزش و به ویژه اینترن

این جا، تعمیق نابرابری آموز ی در میان دانش آموزان و 

دانشجویان ایرانی اات. از آن جا که ابعاد این بحران و 

تداوم آن بر ما معلوم نیست،  ایسته اات که برای 

گسترش عدالت آموز ی در میان دانش آموزان و 
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اه دور آموزش دانشجویانی که در این ایام مجبورند از ر

 ببینند، فکری  ود. 

 

 ضرورت توجه بیشتر به همسایگان و اطرافیان

های مننتشر  ده در این روزها بیشتر ییرها و اعالن

دهند، از ما ما را به  کل فردی مخاطب قرار می

هایمان با قرنطینه یانگی یواهند تا از یود و یانوادهمی

کرونا، به  دانیم که حل بحرانمحافظت کنیم. همه می

 کل فردی  و بدون رویکرد جمعی بسیار  د وار اات. 

های اییر،  ما را در گسترش زندگی آپارتمانی در دهه

اابقه فرو برده اات. احتماالً بریی از قوانینی انزوایی بی

کنند، که  یوه حضور ما در فضای عمومی را تعیین می

سایگان دهد. یعنی همگرانه میبه این انزوا  کلی حمایت

برای پاابانی از حریم  خصی یود به انزوایی یود 

اند، تجربه زندگی ما در بریی از یوااته تن داده

کشورهای غربی نشان دهنده ارزندگی بیشتر روابط  

همسایگان با یکدیگر اات. بطور مثال در  هری همانند 

پاریس، همه همسایگان زن و مرد، کوچک و بزرگ در 

کنند و بریی یگر به هم االم میهنگام مواجهه با یکد
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پراند. معموالً همسایگان قدیمی همیشه احوال هم را می

های بزرگ که همسایگان کمتر همدیگر را حتی در برج

 نااند، این  کل از بریورد مؤدبانه در ارتباط با می

ااکنان اایتمان ااری و جاری اات. در مواجهه با 

آاانسور را برای  یکدیگر در  ورودی اایتمان و نیز در

دارند. حال آن که تجربه زندگی آپارتمانی  هم نگاه می

بریی از ما به ویژه در  هرهای بزرگی چون تهران، 

عالقگی به کمترین معا رت و رودررویی نشان از بی

همسایگان با یکدیگر اات. ویروس کرونا یک بار دیگر 

با نیاز به  گسترش همبستگی و  تجدید روابط انسانی ما 

 ود.  رط همسایگان و نزدیکانمان را به ما یاد آور می

تداوم این همبستگی و گسترش روابط انسانی البته پیش 

از هر چیز گسترش مدارا و پذیرش دیگری اات. فرض 

 20بگیریم در یکی از آپارتمان های یک اایتمان 

واحدی، پدر و همسر یانواده ای مبتال به کروناات. آن 

از زن و  وهری جوان و دو کودک یانواده متشکل 

های پز ک در اتاقی اات. پدر یانواده بنا به توصیه

توان تصور کرد که مدیریت بیماری با قرنطینه اات. می

بیماریی با ارایت باال، برای مادر جوان این یانواده 
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ها چقدر د وار اات. مدیریت کودکانش و توضیح به آن

وانی پوالدین که نباید به اتاق پدر رفت، یود ت

یواهد، حال در این  رایط اگر این امکان بود که می

ها بتوانند کمکی حداقل در یرید مایحتاج اولیه همسایه

تر زندگی به این یانواده بکنند، چقدر مسائل آنان آاان

 د. از اوی دیگر این کمک و همدلی به کاهش می

که  دانیممیکند. همه امکان انتقال بیماری نیز کمک می

اعضای این یانواده ناقل این ویروس هستند و دریافت 

کمک از اوی همسایگان با رعایت موازین بهدا تی 

ها را از یروج از یانه به دلیل تأمین مایحتاج تواند آنمی

نیاز اازد و یود به قطع این زنجیره انتقال روزانه بی

کمک کند. مثال دیگر ضرورت کمک به افراد پیر و 

دانیم با باال رفتن امید زندگی و نیز گسترش یتنهاات. م

ای متشکل از زن و  وهر و کودکان، های هستهیانواده

روز به روز بر تعداد پدرها و مادرهایی که به تنهایی 

 ود. همه گیرند، اضافه میمی زندگی آپارتمانی را پی

های دانیم که این ویروس برای افراد مسن با بیماریمی

یار یطرناک  اات، بنابراین چقدر الزم اات ای بسزمینه

که در کنار ترویج داتورهای بهدا تی و مراقبت فردی 
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برای پیشگیری از کرونا، به این موضوع توجه کنیم که 

هر کدام از ما در چنین  رایطی حداقل  یرید مایحتاج 

روزانه و یا هفتگی همسایگان پیرمان را  به عهده گیریم، 

نند بدون نگرانی، در یانه بمانند. در تا این افراد بتوا

ای قدیمی و پرطرفدار در میان زنان )مجله 1مجله ال

های فرانسوی(، مطلبی یواندم که نویسنده به کنش

توانند زندگی کرد که در این دوران میکوچکی ا اره می

تر اازند. نویسنده به تبعیت روزهای کرونایی را انسانی

ها را عشق دوران اام این کنش ،2از گابریل گارایا مارکز

 3.کرونا نامگذاری کرده بود

 

 مصالحه میان کار و زندگی در روزهای کرونایی

کارهای معمول و روزمره یانگی در روزهای 

های یرید کرونایی بسیار بیشتر  ده اات. پروتکل

اختگیرانه اات، از آن او نظافت و ضد عفونی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 ELLE 

 نام دارد.« عشق االهای وبا»اثر مارکز .  2

3Girod de l’Ain, Alix,  L’amour aux temps du Corona, 

ELLE, 17 mars 2020 . 
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انرژی  مایحتاجی که یریداری  ده اات، وقت و

طلبد. معیارهای نظافت و نیز آ پزی و بسیاری می

تر  ده اات. از اوی نگهداری از کودکان، اختگیرانه

ایم، در این تر بوده انسدیگر بریی از ما که یوش

ایم و بنابراین مجبوریم بخشی از دوران دور کار  ده

وقت یود را به کار موظف و حرفه ایمان بپردازیم. 

رانی که به موضوع مصالحه میان کار و محققان و کنشگ

اند هایشان نشان دادهاند، در پژوهشزندگی زنان پردایته

که چگونه مسئله مصالحه میان کار و زندگی زنان در فهم 

ای آنان بسیار مهم  اات و  نایت پیشرفت حرفه

ریزش تعداد زنان هنگامی که از نردبان السله مراتب 

پذیر فهم این موضوع امکان روند بدونای باال میحرفه

(. این روزها با حضور 1398نیست )راجرز و مولینیه، 

بیشتر مردان و کودکان یانواده در یانه، چگونگی 

تر ای و یصوصی پررنگپیشبرد تعادل میان زندگی حرفه

 ود. از اویی حضور کودکان در یانه و ضرورت می

را بیشتر پیگیری آموزش از راه دور آنان، مدایله والدین 

کرده اات، در پرس و جویی که از بریی مادران دارای 

ها بر های آیر دبستان کردم، همۀ آنکودکان اال



 27/ در ایران کرونا ویروس فرهنگی و اجتماعی بحران  ابعادجستارهایی در 

گرفتاری بیشتر ان در نظارت بر تکالیف فرزندانشان در 

گفتند روزهای کرونایی تاکید کردند و بریی از آنان می

هایشان هستند. به نوعی تمام روز گرفتار تکالیف بچه

بیشتر مردان در یانواده در این روزها البته  حضور

تواند به همکاری و مشارکت بیشتر آنان در کارهای می

های دو گانه زن و مرد را یانه بینجامد و ااطوره نقش

به چالش کشد و نیز نویدگر تقسیم کار مشارکتی بیشتر 

ای دمکرات، در یانواده و تالش به اوی ایجاد یانواده

 با د.  مشارکتی و برابر

 

 منابع

بیونز، جاش، ضرورت واکنش اقتصادی در برابر 

ویروس کرونا، ترجمه احمد ایف، منتشر  ده در اایت 

 . 2020مارس  14نقد اقتصاد ایاای، 

انجش  (1395، اید حسین و همکاران )زادهاراج

نگرش و رفتارهای دانشجویان در کشور، تهران: 

 پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

(، زنان در 1398اجرز، ربه کا و مولینیه، پااکال )ر

های تطبیقی، ترجمه یدیجه جهان دانشگاهی؛ دیدگاه
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کشاورز و عطیه اصغرزاده، تهران، پژوهشکده مطالعات 

 فرهنگی و اجتماعی.
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 مدافعین سالمت و نابرابری جنسیتی 

 

 لیال فالحتی

 گروه مطالعات زنان عضو هیات علمی 
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده

 

ویروس کرونا امروز به عنوان یک پاندمی جهانی 

زنگ یطر امنیت ملی را برای بسیاری از کشورها بصدا 

در آورده و همزمان آزمون عملی برای توانمندی 

 ود. کادر های نظام االمت نیز محسوب مییراایتز

درمانی به عنوان اولین و مهمترین گروه در مواجهه با 
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پذیری را دارد و انتشار این ویروس، بیشترین آایب

های متعدد از فوت پز کان و پراتاران موید آن گزارش

اات. بحران نا ی از باال رفتن تعداد بیماران و متوفیان و 

گی کادر درمانی برای ارائه یدمات و ارائه ضرورت آماد

«  هید یدمت»و « مدافعان االمت»هایی از جمله مشوق

این پراش مهم را مطرح میکند که به رااتی نظام 

االمت تا چه اندازه عادالنه و برابر اات و در درون این 

هایی وجود دارد. در این کوتاه اایتار چه نابرابری

های موجود در نظام ابرابرینو ت از منظر جنسیت به ن

ها و اقدامات االمت و ضرورت بازاندیشی در ایاات

 نگاهی یواهم دا ت. 

از دیرباز نظام االمت با دو رکن اااای پز ک و 

پراتار  نایته  ده و از همین نقطه نیز با دو کلیشه 

جنسیتی مردان پز ک و زنان پراتار که بصورت 

ا بازتولید کرده پیوند های جنسیتی رایستماتیک نابرابری

های گذ ته منجر یورده اات. این نابرابری در طول دهه

های دیگری  ده که در بحران فعلی به بازتولید نابرابری

نیز بار انگین آن بر دوش زنان اات. مروری بر 

وضعیت نیروی کار حوزه االمت بیانگر  کاف عمیق 
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جنسیتی اات که مصادیق آن هم در اطح جهانی و هم 

در آمار رامی ایران نیز هویدا اات. بر اااس آیرین 

گزارش اازمان بهدا ت جهانی زنان در حال حاضر 

درصد از جمعیت بازار کار جهان را  42بطور میانگین 

تشکیل میدهند. این در حالی اات که در حوزه االمت 

درصد از نیروی کار را تشکیل میدهند و عمدتًا  75زنان 

اتاری و بهیاری اات. مقایسه های یدمات پردر نقش

تعداد پراتاران و پز کان زن در کشور آمریکا نشان 

درصد  25درصد از کادر پراتاری و در مقابل  90میدهد 

از کادر پز کی را زنان تشکیل میدهند. در کشور 

دانمارک و انگلستان نیز به همین ترتیب نابرابری 

د. جنسیتی در موقعیت  غلی زنان و مردان وجود دار

نکته مهم این اات که مقایسه حضور زنان در نظام 

مدیریتی عرصه االمت نشان میدهد که  کاف جنسیتی 

ها، در نقش های مدیریتی همچون مدیریت بیماراتان

های مدیریت در نظام االمت و همچنین موقعیت

 اازی بصورت گسترده وجود دارد. تصمیم

بررای وضعیت کشور ایران نیز موید دو نوع 

ابرابری جنسیتی و کمبود  دید نیروی پراتاری در ن
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اایتار االمت کشور اات. بر اااس آیرین گزارش 

( در حال حاضر ایستم االمت 1397وزارت بهدا ت )

هزار پراتار مواجه  170تا  150کشور ایران با کمبود 

ها و بوده و این در حالی اات که با تواعه بیماراتان

راتانی، پراتاران ناچار به های بیماافزایش تعداد تخت

اضافه کار اجباری و ارائه یدمات هستند. نکته مهم این 

اات که بر اااس ااتانداردهای جهانی نسبت پراتار به 

اات و در ایران در حدود  8/1ازاء هر تخت در حدود 

تر از ااتاندارد اات. این کمبود یعنی بسیار پایین 73/0

 90حالی اات که   دید نیروی کار در بخش االمت در

درصد را  10درصد کادر پراتاری کشور را زنان و 

-مردان تشکیل میدهند. این نابرابری جنسیتی در موقعیت

های بحرانی همچون امروز که نه تنها ایران، بلکه جهان  

پاندمی ویروس نا نایته با نرخ واگیری باال و درصد 

دارد  کند، نشان از اینمرگ و میرهای باال را تجربه می

که در اطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و از جمله 

 های جدی هستیم. آموز ی نیازمند بازنگری

از منظر اقتصادی و اجتماعی، وضعیت پراتاران زن 

دهد که نرخ نابرابری در دریافت داتمزد در نشان می



 33/ در ایران کرونا ویروس فرهنگی و اجتماعی بحران  ابعادجستارهایی در 

نظام االمت ایران بشدت باالات. مروری بر نسبت 

کشور دنیا نشان  14دریافتی پز کان و پراتاران در 

برابر اات ولی در  3تا  5/1دهد این نسبت در حدود می

برابر اات )نسائی، عضو  ورای  1000تا  40ایران بین 

، کد 10/06/1397عالی پراتاری کشور، االمت نیوز، 

(. این  کاف داتمزد تأثیرات چندالیه بر 252406یبر 

نظام االمت یواهد دا ت که اولین و مهمترین آن 

اجرت پراتاران از ایران بدلیل نارضایتی  غلی اات مه

پراتار فقط به  130، نزدیک به 1397بطوریکه دراال 

، 11/12/1397کشور ااترالیا مهاجرت کردند )دالوندی، 

(. از اوی دیگر یروج 339067اقتصاد آنالین، کدیبر 

داوطلبانه از بازار کار بصورت بازیرید و ترک  غل، 

ضافه نقش، بدلیل ااعات طوالنی کاهش بازدهی، بار ا

های گیاضافه کار بدلیل کمبود نیروی پراتاری، افسرد

 مزمن نیز از دیگر مصادیق آن اات.

در بعد دوم و مهم آن نظام آموز ی و بویژه آموزش 

عالی قرار دارد. بررای نسبت مردان و زنان در کادر 

پراتاری، نمودی از نابرابری جنسیتی در نظام آموزش 

ی اات که ضرورت دارد مورد بررای و واکاوی قرار عال
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دهد این موضوع نیز گیرد. مرور مطالعات پیشین نشان می

امری جهانی اات و بدالیل مختلف این ر ته در اراار 

جهان زنانه باقی مانده اات. در بریی از کشورها وجود 

نظام اهمیه بندی جنسیتی باعث  ده که ر ته زنانه باقی 

بریی دیگر از کشورها نیز علی رغم وجود بماند و در 

عنوان حرفه های گوناگون، مردان این ر ته را بهمشوق

هایی همچون کنند. پایداری کلیشهاصلی انتخاب نمی

تنااب این ر ته با روحیه زنان، نامنااب بودن داتمزد، 

ااتهالک روحی و جسمی از جمله مواردی اات که 

دهد و کاهش می جذابیت این ر ته را برای مردان

ماند. همچنان نابرابری در تعداد پراتاران زن باقی می

ریزی جامع بدون  ک کاهش این نابرابری نیازمند برنامه

و کاملی از اوی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و 

های جنسیتی از این ر ته، آموز ی اات. رفع کلیشه

های اقتصادی و اجتماعی برای ضرورت ایجاد حمایت

 اغلین، کاهش  کاف داتمزد بین پز کان و پراتاران 

های االمت برای داتیابی به و تقویت زیراایت

های ااتانداردهای جهانی در نسبت پراتاران به تخت

 بیماراتانی از جمله این اقدامات اات. 
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کرونا ویروس و دوگانه ناسیونالیسم و 

 انترناسیونالیسم

 

 رضا ماحوزی

 مطالعات فرهنگی عضو هیات علمی گروه
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 

در این نو تار تالش دارم دربارۀ تأثیرات کرونا 

ویروس بر ر د ناایونالیسم در جهان و بطوریاص 

ایران و تحوالت آموز ی و جهت و مسیری که محتوای 
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آموز ی جدید را  کل یواهد داد، مطالبی بنگارم و 

ناایونالیسم آموز ی و ارتباطی اویۀ مقابل آن، یعنی انتر

 هایی که در پی یواهد دا ت را برجسته کنم.و ظرفیت

هایی زنندهکرونا ویروس ییلی متفاوت از دیگر ضربه

المللی و یا بین های همه جانبه و یکجانبۀهمچون تحریم

حوادث اهمناک طبیعی از قبیل ایل و زلزله و حتی 

کلیت جامعه را های نادرات مسئوالن حکومتی، تصمیم

بویژه ایااتمداران و مسئوالن، نظام اداری و صنعتی و 

یدماتی و بطور ویژه آموز ی تحت تأثیر قرار داد؛ ییلی 

اریع، همه جانبه و پایدار. ظرف چند روز پس از اعالم 

 یوع گسترده آن در قم و تهران و اراک در اول اافند 

ای اداری هها تعطیل  د، داتگاهماه، مدارس و دانشگاه

به همکاری با بیماران و دریواات کنندگان مریصی 

دعوت  دند و دورکاری در داتور کار ادارات قرار 

گرفت و دو هفته بعد، نظام اقتصادی کشور، بازار و نظام 

یدماتی در اطح دایل و یارج، طعم تلخ حضور این 

ویروس مهاجم را چشید. مشاغل بسیاری در این ایام 

ایع وابسته نیز متضرر  دند؛ درات تعطیل  دند و صن

در ایامی که به زعم کاابان اقتصادی و یدماتی، ارزش 



 37/ در ایران کرونا ویروس فرهنگی و اجتماعی بحران  ابعادجستارهایی در 

ای معادل یک اال تمام دا ت. تا همین امروز اقتصادی

نویسم، در آیرین روزهای ماه که این نو ته را می

هایی را که از توان فهرات بلندباالیی از حوزهاافند، می

اند عرضه کرد ر  دهورود این ویروس یطرناک متضر

که مسلماً اگر این  رایط تا پایان فصل آینده ادامه یابد، 

تر یواهد  د؛ بگذریم فهرات مذکور بلندباالتر و متنوع

های بسیاری که داغدار  دند و حتی نتوانستند از یانواده

صورت گسترده  رکت در مراام تدفین عزیزانشان به

ن، مجلس عزایی برپا  اکنند و یا برای مرحوم یا مرحومه

 کنند.

المللی ابب  د این وضعیت اهمناک در اطح بین

اازی ملی را در تا بسیاری از کشورها ایاات ایزوله

ها مرزهای یود را بر همسایگان بستند، پیش گیرند. آن

رفت و آمدهای هوایی و زمینی و دریایی را بسیار 

محدود و حتی قطع کردند، ورود کاالهای مصرفی و 

رمصرفی را محدود و تحت کنترل بسیار  دید غی

های ها و همکاریبهدا تی قرار دادند و بسیاری از برنامه

ای را تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق ای و فرامنطقهمنطقه

درآوردند. در این فضا هر کشوری تالش کرد گلیم یود 
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های همسایه کنار بکشد تا مبادا قربانی این را از گلیم

پیدا  ود. بدین ترتیب، درها بسته  د و مهاجم نا

المللی به کمترین میزان یود در هشتاد اال تعامالت بین

ها با احسااات منفی دولت اییر راید. این پدیده بعضاً

ها هم همراه بود؛ احساااتی که رقبا و د منان و ملت

کرد و  یوع پیشین یود را به حمالت بیولوژیک متهم 

ای طراحی  ده برای مهار رقیب هاین ویروس را برنام

بود که هم جدید دانست. این آغاز رواج ناایونالیسمی 

بر حراات از یود در چارچوب مرزهای ارزمینی و 

اتخاذ ایاات دفاعی و حتی تهاجمی در قبال این 

ایدئولوژیک های ترا ید مناز بیماری تأکید دارد و هم 

 .گیردبهره می

الیسم جدید، از جانب در دایل ایران این ناایون

در مقابل حاکمیت  کل گرفت؛ بعضاً جامعه و 

ناایونالیسمی که بریالف الگوهای پیشین، نه بر 

های تاریخی و ا تراکات زبانی و قومی و ااطوره

فرهنگی، بلکه بر نقد ایستم حاکمیتی و اتخاذ موضعی 

گیری، چند بار در غیرحکومتی مبتنی اات. این موضع

ی نفراتادن کودکان به مدراه، علیرغم هاقالب کمپین
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بر عادی  دن  رایط در آغاز ادعای رئیس جمهور مبنی

اازی هفته دوم، و ماندن در یانه و یا حتی  فاف

وضعیت در برابر آمارهای رامی حکومتی به نمایش 

های های کوتاه بریی از مذهبیگذا ته  د. ترویج کلیپ

بحرانی  هرها و طرفدار برگزاری مراام دینی در فضای 

قرنطینه نکردن قم و تهران و بازگشت طالب قمی به 

های یود و مسافران تهرانی به اراار کشور و  هراتان

تر بیماری علیرغم تأکید بر عدم در نتیجه  یوع گسترده

های گسترده در ضدیت با مسافرت، و به تبع آن، تحلیل

روحانیون قم و فرهنگ  مسئوالن ناصادق و بعضاً 

، و دیگر مواردی که در رعلمی بریی از مدعیان دینیغی

این ایام  کل گرفت، ابب  د تا این بار احسااات 

جامعه به امت تقابل مدنی با نهادهای رامی و نوعی 

بخش اوق یابد؛ ناایونالیسمی که ناایونالیسم  رهایی

های  یاریرهایی را در مشارکت و اتحاد مردمی و دات

کرد. البته این ناایونالیسم غیرحکومتی جستجو می

چندان یکدات نبود چرا که در یود همین بدنۀ 

اجتماعی افرادی بودند که هشدارهای رامی و 

گرفتند و یا یالف تقابل غیررامی را جدی نمی
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الذکر، با دولت و نظام رامی همراهی کرده و فوق

ادبیات جهاد و جنگ کادر پز کی با این د من جانی را 

ند و لذا ناایونالیسم فوق را ینثی کردترویج می

کردند. واکنش معقوالنه مسئوالن در هفته آیر و می

بر تعطیلی اماکن مقدس و تعریف اندکی قبل از آن، مبنی

های اقتصادی هایی برای مشارکت  هروندان در کمکراه

دیده و غیره نیز، اندکی از  دت این به افراد آایب

ای واایل بهدا تی فتهاحسااات کاات اما فقدان چند ه

ها و بر تولید انبوه آنعلیرغم یبرهای رامی مبنی

های رامی، اصرار بر تداوم تبلیغات گسترده از تریبون

فیلترینگ تلگرام و اعالم مواضع نسنجیده قرنطینه کردن 

ها، همچنان این تهران و هجوم مردم به فرو گاه

 احسااات را در صدر نگه دا ت؛ گرچه این احساس،

یکدات نبود اما قدرت الزم را دا ت؛ قدرتی که در 

بسیاری از حوادث از جمله تقابل عامدانۀ حکومت با 

های آغاز اال و الب ها در ماجرای ایلامن

های رامی و دولت و حاکمیت مشروعیت از یبرگزاری

در حوادث آبان و بهمن ریشه دا ت. در این  رایط 

رامی حکومت در بر ناتوانی نظام هایی مبنیتحلیل
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کنترل این بیماری و حتی تقصیر آن در ورود و  یوع 

بیماری و در بدترین  کل یود، تواعه این بیماری 

 د که بسیار دیت به تواط مراجع رامی، نیز  نیده می

 د. در هر صورت، این احسااات تقابلی دات می

یوااتار  کل متفاوتی از بریورد با موضوع را دا ت 

اط دولت و حاکمیت قابل اجرا نبود و لذا که اااااً تو

 گرفت.بایست از مجرایی دیگر انجام مینجات ایران می

های به اقتضای  رایط پیش آمده و تعطیلی کالس

آموز ی در تمامی اطوح، وزارت آموزش و پرورش و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معلمان و ااتادان را 

ند. از آنجا که های غیرحضوری ترغیب کردبه آموزش

های کشور برای اجرای چنین برنامۀ گسترده و زیراایت

ای آماده نبود، لذا بسیاری از مدارس بازااتفاده از ناگهانی

های آموز ی های آموز ی تلوزیون و یا برنامهبرنامه

حاضر در فضای مجازی را مبنای کار یود قرار دادند و 

ر، به گذا تن تای اندکی مبتکرانهبریی دیگر به  یوه

ویدیوهایی صوتی و تصویری از معلم و ااتاد در 

های تلگرامی و واتسابی و یا اامانه دانشگاه گروه

هایی که روآوردند. در این میان بودند مدارس و دانشگاه
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های آمادگی بیشتری برای این امر دا تند و کالس

کردند. با اینحال گروهی غیرحضوری یود را برگزار می

رود امیدها برای ارتقاء  رایط ان جلوتر میهرچه زم

ها به رود. ارعت تجهیز مدارس و دانشگاهباالتر می

های ارتباطی اتفاق بزرگی اات که در حال تکنولوژی

تواند  کاف روی دادن اات و در صورت تکمیل می

میان ایران و کشورهای پیشرفته را کم کند و نوید دهندۀ 

آینده با د؛ اتفاقی که چند  های آموز ی درتعدد  یوه

دهه به دالیل متعدد عقب افتاده بود و نظام آموز ی 

 برد.کشور از فقدان آن رنج می

انقالبی آغاز توان آن را این رویداد یو ایند که می

در عرصه آموزش قلمداد کرد، راهی را برای تعدیل 

تواند در ناایونالیسم جدید باز یواهد کرد؛ راهی که می

ای برای ارتباط با دنیا سته  دن درها، پنجرهمقابل ب

بگشاید. این پنجره جدید منظرهای متعددی را بر نظام 

آموز ی ایران بطور عام و نظام آموزش عالی بطور 

گشاید. این پنجره نمادین  ویندوزگونه، راه را یاص می

کند و زمینۀ برای نادیده گرفتن مرزهای ارزمینی باز می

ها و دواتی میان کشورها و ملتتعامل و گفتگو و 
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کند. این پنجره، پنجره صلح اات و ها را فراهم میگروه

ها و جامعه دواتی. چرا که ظرفیتی را در ایتیار ملت

دهد که از هرگونه تصمیم دیپلماتیک مدنی قرار می

حکومتی برای برقراری تعامالت میان کشورها و 

آزادی اات؛  رود. این عرصه، عرصۀها فراتر میارزمین

ای که برای یود محتوا و ادبیات الزم را تولید آزادی

کند. بدین ترتیب، با بسته  دن درها، باالجبار می

ها در تعامل با یکدیگر  وند تا انسانها گشوده میپنجره

ها به کمک ها و دردهای مشترک فائق آیند. آنبر بحران

رد و برای همدیگر، این درد و مشابه آن را فهم یواهند ک

های کشف  ده و پیشنهادی درمان آن، دانش و فناوری

دارند. بدین ترتیب، همۀ جهان را بر همدیگر عرضه می

حل و غلبه بر معضلی مشترک به کمک در یافتن راه

یاری، تجربۀ یکدیگر یواهند آمد و با این یاری و دات

ارز مندی از تعامل جهانی را برای حراات از یود و 

صلح برجای یواهند گذا ت. این اویۀ برقراری 

ها و کشورها انترناایونالیسمی اات که کرونا بر ملت

عرضه یواهد دا ت و ضرورتاً به حوزۀ آموزش نیز 

ای که دیر یا زود در محدود نخواهد ماند؛ اویه
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های اقتصادی و یدماتی های متعدد از جمله حوزهحوزه

اایونالیسم و کموز ی نمایان یواهد  د و در مقابل ن

ها و تراش، ارتباط و دواتی و صلح میان فرهنگد من

 ها را نوید یواهد داد.ها و دولتملت

 اما بطور یاص، نظام آموزش عالی که ضرورتاً 

بایست دانش و فرهنگ ااتفاده از عرصه اایبری را می

تعریف و تبیین کند و در کنار تولید دانش تخصصی و 

ها و مراکز ن، با دانشگاههای برآمده آعرضۀ فناوری

الملی مساهمتی های معتبر بینآموزش عالی و  رکت

معطوف به تواعۀ آن دا ته با د و آورده را در اطحی 

یاص، به فرهنگ عمومی تبدیل کند، راالتی اترگ 

ای برعهده دارد؛ راالتی به بزرگی تغییر مسیر رودیانه

ف و اطرا وایع و اهمگین. نظام آموزش عالی با همۀ

های علم و ها، پارکها، پژوهشگاهاکنافش اعم از دانشگاه

های فناورانۀ بنیان و حتی اپهای دانشفناوری،  رکت

تحت حمایت وزارت عتف، به ضرورت باید بخشی از 

های کاری یود را به امت یافتن نسبت پیشینۀ برنامه

یود با دنیای هوش مصنوعی و عرصه دیجیتال و 

های ارتباطی و مدیریتی و یافته های نرمتکنولوژی
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تواند انقالب صنعتی چهارم اوق دهند. این اتفاق می

ارعت ما را برای هماهنگ  دن با تحوالتی که انقالب 

صنعتی چهارم در جهان پدید آورده اات بیشتر کند و 

بر دانش و فناوری، با زمینۀ همفکری و همسخنی مبتنی

ای و فرامنطقهای رقبای علمی و فنی در اطح منطقه

تواند ماهیت برقرار کند. این موضوعی اات که می

های جهان را نیز مشخص دارد؛ ارتباط میان دانشگاه

ها و ماند و دولتها محدود نمیارتباطی که به دانشگاه

های های ارتباطی و دیجیتال و کارتلها و اپ رکت

گیرد. این موضوع، ابک زندگی اقتصادی را نیز دربر می

ها را نیز تحت تأثیر قرار یواهد داد و وامع و ملتج

ها را بیش از گذ ته برای در ایتیار گرفتن امور و آن

مدیریت موضوعات تمدنی و فرهنگی تواناتر یواهد 

 اایت. 

معنای توجه به تحولی بزرگ در مفهوم این اخن به

مسئولیت اجتماعی دانشگاه اات که متأثر از فضای 

های نرم ارتباطی و ی در تکنولوژیالمللارتباطی بین

مدیریتی، بیش از حضور فیزیکی، حضور اایبری افراد و 

ها و حوزه صنعت و یدمات ها و تشکلها و امنگروه
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را پشتیبانی یواهد کرد. به این معنا، این دانشگاه، نه تنها 

مرزی با جامعه محلی یود ندارد بلکه با جوامع و 

ی نیز بدون مالحظات های حاضر در عرصۀ اایبرملت

مرزی و ایاای تعامل یواهد دا ت. طبیعی اات در 

های ها صرفاً تأمین زیراایتاین  رایط، وظیفۀ دولت

این فضای ارتباطی و تضمین بقاء آن در برابر د منان 

 احتمالی یواهد بود.

فضای علمی و ارتباطی تواعه یافته در نتیجه تصمیم 

کم  دن حضورهای جمعی جوامع و کشورها در نتیجۀ 

عنوان مکانی تبعی فیزیکی، انگاره پیشین از دانشگاه، به

های بیرونی را کنار زده و بجای آن، برای انجام افارش

نشاند که در آن، مرزی میان اه ای را می بکۀ ارتباطی

حوزه جامعه، صنعت و دانشگاه وجود نخواهد دا ت. 

شی در این  بکه ارتباطی، هر اه حوزۀ فوق که کن

الملل دارند، در تعریف و تواعۀ گسترده در عرصۀ بین

زنند ها در آن حرف اول و آیر را میفضایی که داده

گذاری و مشارکت ورزیده و متفاوت از نظام ارزش

کنند. در قانونی پیشین، مقررات ارتباطی را تعریف می

ای ندارد، زودتر از بقیه کنار نهاده این فضا، آنکه داده
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های کالایک، را که بریالف رویه دانشگاه ود چمی

اوادی نیست. بنیگی و بیاینجا عرصۀ پنهان دا تن کم

تواند به اما آنکه موضوع و مسئله و پراشی دارد، می

 کمک و یاری دنیایی بزرگ چشم دا ته با د.

این بدان معنا اات که به زودی با الگویی از 

از  ها اروکار یواهیم دا ت که متفاوتدانشگاه

الگوهای آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی و 

مارکسیستی و دینی اات. این دانشگاه، دانشگاه 

گفتگومحور در دنیای ارتباطات یواهد بود. نود و پنج 

اال مدیریت دولتی نظام دانش در ایران با الگوی 

کالایک  متمرکز بر آموزش و نه حتی پژوهش و یا 

متأافانه چنان اایتارها را  ،ارتباط دو اویه با جامعه

ای جز کرونا متصلب اایته اات که  اید هیچ حادثه

دار را از جایش تکان دهد. توانست این بنیان ریشهنمی

های فعلی نظام آموزش عالی بینی بود که بحرانقابل پیش

تر یواهد  د و حسب اضطرار مجبور زودی وییمما به

یشین، فضایی را یواهیم  د در کنار الگوی متصلب پ

داری های دیگر دانشگاههای دیگر و ابکبرای آموزش

مدار  های ییریههای محلی و یا دانشگاهاز جمله دانشگاه
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دانستیم کرونا ویروس، برآمده از جامعه، باز کنیم. اما نمی

این مهاجم نا ناس  غیرقابل رؤیت چنین اایتارهای 

فضاها را در ها و پیشین را در هم  کند و همۀ ظرفیت

یک فضای یاص جمع کند و بر ارتباطات اایبری و 

مجازی مهر تنها ظرفیت ممکن را بگذارد. اگر دوره 

حیاتی این ویروس به دو فصل دیگر و با احتیاط بیشتر 

تا آن موقع  اهد تحوالت  به یکسال دیگر بکشد، مسلماً 

ها بویژه عرصه آموزش با بسیار بزرگی در تمامی عرصه

الذکر یواهیم بود؛ تحوالتی که محدود فوق مشخصات

 به ایران نخواهد بود.

این وضعیت، چنانکه گفته  د، ارعت انقالب 

صنعتی چهارم را در تمام دنیا و در ایران افزایش یواهد 

داد؛ انقالبی که تواط کاربران متعددی از اراار جهان 

کند. نظر به این تغییرات، الزم اات راه یود را طی می

های ما نیز ییلی اریع دانش ها و پژوهشگاهشگاهدان

یود را در این حوزه افزایش دهند و بنحو عملی یود را 

گیری از با اقتضائات رو به ر د آن اازگار کنند. کمک

المللی، چنانکه گفته  د، متخصصان و مشاوران بین

بخشی از فرایند تسهیم دانش در دوره کرونا و 
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دنیای آینده، دنیای دردها و پساکرونایی اات. چرا که 

اندازی هایی برای راههای مشترک اات؛ تالشتالش

های اقتصادی و یدماتی و آموز ی جدید در دنیای بنگاه

ارتباطات. طبیعی اات اگر یک مرکز آموز ی و 

پژوهشی نتواند با  بکه جهانی کار کند، باید دفن یود 

 برافرا ته نظاره کند. را در دیوارهای یود

گر در دهه اییر اولویت نخست اعضای هیئت علمی ا

بویژه اعضاء جدید، کسب امتیازات بیشتر بر اااس آیین 

اینک این اولویت باید کسب و  نامۀ ارتقاء بوده اات،

های بقا در دنیای اایبری با د. بریالف کشف راه

مایه های بسته و اربه مهری که در آن ااتادان کمکالس

کردند و دانشجویان تنبل آن نهان میاوادی یود را پبی

را ابزاری برای کسب مدرک بدون کسب تخصص الزم 

های نقد و داوری های آتی، کالسدانستند، کالسمی

هایی که چون آینه غمازند و چون نی یواهند بود؛ کالس

ها مخاطبانی در عرصه گشودۀ جهان اخنگو. این کالس

ر این فضای ها دارتباطات دارند و لذا انعکاس آن

ها و تولیدهای متنوعی منجر یواهد گسترده، به مصرف

  د.
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با همه این توضیحات و متنااب با عنوان این 

توان گفت ویروس کرونا، علیرغم جستار، می

های هایی که به ظاهر در عرصه واقعیتفروبستگی

ها و فیزیکی دا ته و آدمیان را به کنج دیوارهای یانه

ا را حبس کرده اات و زمینه را برای ه هرها رانده و آن

تولد نوع جدیدی از ناایونالیسم  معطوف به حفظ و 

حراات ارزمینی فراهم کرده اات، همچو باد بهاری 

المللی یواهد های فراوانی برای ارتباطات بینگشودگی

ها و جوامع را به همدیگر دا ت؛ ارتباطاتی که ملت

واتی و مشارکت را کند و امکان مفاهمه و دتر مینزدیک

اازد تا به کمک هم، ابک جدیدی از زندگی برقرار می

روی اایته  ود که همچون اقیانوای کشف نشده پیش

نحو عملی برای های آن بهما بود اما تا کنون ظرفیت

های فیزیکی مورد ااتفاده قرار جایگزینی عرصه واقعیت

 نگرفته بود.
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 ؛"در خانه می مانیم"نگاهی به هشتگ 
 شکاف میان درک مردم و ستاد بحران در یک شعار 

 

 جبار رحمانیو حسین میرزایی 

 گروه مطالعات فرهنگی اعضای
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 
 یوع کرونا، با توجه به واعتی که پیدا کرده اات، 

فارغ از بحث های بهدا تی، به یک مساله مهم و اثرگذار 

کرونا فراتر از یک بیماری، اجتماع هم بدل  ده اات. 
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به یک نیروی بزرگ اثرگذار )کوتاه مدت یا بلند مدت( 

در جامعه جهانی بدل  ده اات. پیشگامان مهار این 

نیروی مهیب،  نهادهای بهدا ت یهستند. به همین ابب 

اولویت مواجهه با این بیماری، در رویکردی های 

ه پز کی اات. اما نمی توان این مساله بزرگ جامع

انسانی را صرفا به امر بهدا تی تقلیل داد. به همین یاطر 

بسیار مهم اات که داللت ها و ابعاد اجتماعی، فرهنگی 

و ایاای  این بیماری و  یوه های مدیریت آن را نیز 

بدانیم. زیرا هرگونه ایاات گذاری و مدیریت پز کی و 

بهدا تی، بدون همراهی جامعه، گاه بی اثر میشود و گاه 

ر معکوس میدهد. در این نو ته نیز تالش داریم زمینه اث

ها و دالیل و پیامدهای ذهنیت مفتاوت جامعه و نهاد 

بدا ت در مواجهه با کرونا را از مدیل یک  عار کلیدی 

 این مبارزه علیه کرونا، بررای کنیم. 

در بیانی ااده و حداقلی، آنچه که در توصیه های 

دی برای کنترل و مهار پز کی به عنوان یک قاعده بنیا

این ویروس دیده میشود، آنست که راه حل اصلی، قطع 

زنجیره انسانی انتقال کروناات. این زنجیره در منطق 

پز کی،  امل هر انسانی میشود، به همین ابب از منظر 
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پز کی قبل از هرچیز باید تمااهای مستقیم و غیر 

آنست مستقیم میان افراد کمتر و کمتر  ود. نکته اصلی 

که از این منظر، درکی زیست  نایتی از واحد انسانی 

به عنوان یک بدن زنده حامل و ناقل این ویروس هست، 

برای همین به  دت هرگونه تماای باید مهار  ود، و 

در قرنطینه های یانگی، نزدیکترین افراد بیمار حتی در 

 رایطی که حالش مساعد نبا د، حق نزدیک  دن به او 

زیرا قطعا زنجیره انسانی انتقال ویروس  کل  را ندارند،

یواهد گرفت و بیمار یا ناقل جدیدی ایجاد میشود. 

نگاهی به اطرافیان کسانی که کرونا دارند، نشان میدهد 

معموال اگر در بیماراتان بستری با ند، به دلیل ممانعت 

اراختانه بیماراتان اات که کسی به نزدیکش نمی 

فارغ از اینکه فرد متقاضی  روند، زیرا نظام پز کی

مالقات مادر اات یا پدر یا فرزند، اجازه نمی دهد، زیرا 

امکان بیمار  دن وجود دارد. نهادهای متولی مدیریت 

بحران بر آن هستند که این زنجیره انسانی را در دو اطح 

مهار کنند: یک در اطح عمومی و عرصه های بیرونی 

ی اعضای جامعه. زندگی، دوم، در اطح درونی یانه ها

 هر دوی اینها در ایاات قرنطینه کردن معنا پیدا میکنند.
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آنچه که در راانه ها بیشتر  نیده میشود، مفهومی از 

قرنطینه اات، که بتوان مناابات افراد در فضاهای جامعه 

و باالیص مکان های پر ازدحام را مهار کرد.  در نتیجه 

می و هرگونه این الزام هست که ادارت و نهادهای عمو

فضایی که امکان یک تجمع انسانی را ایجاد کند، تعطیل 

می  وند و اعالم هم  ده اات که بیشتر مبتالیان در 

فضاهای عمومی و در مواجهه با افراد نا نایته مبتال 

 ده اند. در ادامه این ایااتگذاری برای فضاهای 

بیرونی، برای مدیریت مردم جهت نیامدن به بیرون از 

، مهمترین ایاات پیشگیری و مهار این بیماری، یانه

تقاضا کردن، متقاعد کردن و الزام کردن مردم برای ماندن 

در یانه اات. به همین ابب به ا کال مختلف به مردم 

گفته میشود که در یانه بمانید و کمپین هایی در این 

زمینه به راه افتاده اات. تقریبا محور توصیه های 

رااتا، در زمینه ماندن در یانه اات:  پیشگیرانه در این

 در همین رااتا هشتک در یانه بمانیم به راه افتاده اات. 

مجموعه از تصاویر و کلیپ ها و ... تولید  ده اند تا 

این  عار کلیدی را در ا کال مختلف برای مردم بازگو 

کنند. به همین دلیل مجموعه از مضامین در این عناصر 
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یدی ترین آنها حول دو محور راانه ای هست که کل

اصلی اات: کرونا را  کست می دهیم و در یانه می 

 مانیم / بمانیم.

در البالی این پواترهای آموز ی نکاتی به عنوان 

یانه امن "مکمل دو ایده محوری فوق مطرح  ده اات: 

ترین مکان برای عدم ابتالی به کرونا و عدم انتقال آن 

ت دارم،  پس در یانه می ، من یانواده ام را دوا"اات

، برای پیشگیری از  یوع کرونا، در یانه می "مانم

، "، کرونا با قطع زنجیره انسانی،  کست میخورد"مانیم

در یانه بمانیم و در ایام عید، میزبان یانواده یود "

کرونا در کمین اات، برای حفظ االمتی "، "با یم

ات، کرونا کرونا اینجا"، "یانواده ام، در یانه می مانیم

در یانه بمانیم و میزبان "، "نزدیک اات، در یانه بمان

، "یانه از هرجایی امن تر اات"، "یانواده یود با یم

، "من در یانه می مانم: نگران نیستم، پیشگیری میکنم"

با هم بخاطر  هرمان، در یانه می مانیم و کرونا "

 ."را کست می دهیم

 ی تبلیغی برای اینها نمونه هایی از پواترهای آموز

ماندن در یانه اند که این روزها طراحی و در  بکه های 
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اجتمایع به گردش در آمده اند. در این پواترها، اه 

مقوله پیشگیری، عدم ابتال و عدم انتقال، منوط اات به 

یانه ماندن، و در نتیجه فضای مفهومی یانه در آنها با 

ده پیوند اه مفهوم امنیت، االمت و دوات دا تن یانوا

 یورده اات. 

اما بریی از این پیامها هم معطوف اات به ایام عید: 

تو یونه عیدمون را ار میکنیم، دید و بازدید ما، بعد از "

؛ و عنوان فرعی این پواتر هم ایده " کست کرونا

برای "محوری آن را مبسوط تر بیان کرده اات: 

حترام پیشگیری از مبتال  دن به ویروس کرونا، با کمال ا

به آیین بااتانی نوروز، در یانه می مانیم و به دید و 

بازدید عید نمی رویم، حافظ االمتی یود  و دیگران 

یواهیم بود. این االمتی، زیبایی ایثار، در یانه می 

. به همین دلیل مساله اصلی به نظر میراد قانع "مانیم

 کردن مردم برای ماندن در یانه اات. 

ه آیا مردم به این  عارها عمل اما پراش اینجاات ک

می کنند، و اگر عمل نمی کنند ، چرا؟ مشاهدات اولیه و 

پرس و جوهای من از دواتان آ نایان نشان میدهد که 

مردم از این  عار مطلع هستند، ولی همه بدان عمل نمی 
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کنند ، یا به  یوه یاص یود ان بدان عمل میکنند. 

را می توان به چند  آنهایی که به این  عار عمل می کنند

داته تقسیم بندی کرد: گروهی که به  دت دچار ترس 

و اضطراب بیماری  ده اند و هرگونه رفت و آمد با 

عزیزان را هم به بهانه کرونا قطع کرده اند. صرفا 

یود ان هستند و همسر و فرزندانشان، داته دوم 

آدمهایی هستند که در محدوده یانواده گسترده، اقوام 

این رفت و آمدها و قرنطینه را پیاده کرده اند، نزدیک 

داته اوم، عالوه بر یانواده گسترده، دواتان صمیمی و 

آ نایان نزدیک هم هستند، و داته چهارم کسانی هستند 

که همچنان همان مناابات قبلی را دارند )که البته 

اندکند(. اما کسی را نمی توان یافت که به مفهوم دقیق 

سانی را قطع کرده با د و تنهایودش را کلمه زنجیره ان

در یانه اش قرنطینه کرده با د.  البته گروهی هم هستند 

که الزامات معیشت و هزینه های زندگی آنها را ناچار 

می کند که دائما در فضای کار با ند و رفت و آمد کنند: 

از کارگران و نیروهای یدماتی و اقشار فرودات دیگر ، 

ه ماندن دارند و نه پول تهیه مواد که نه توان در یان

بهدا تی ضدعفونی کننده که این روزها بهانه ای  ده 
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برای غارت مردم تواط گروهی یاص. به همین دلیل 

فهم اینکه مردم و اقشار و گروه های مختلفی که در 

ظاهر به این  عار و دریواات مدیریت بحران عمل می 

ها را تفسیر کنند، چگونه و با چه منظرهایی این  عار

میکنند، می تواند در ایااتگذاری درات برای مدیریت 

 بحران بسیار حیاتی با د. 

قاعدتا امور به آن اادگی که میخواهیم پیش نمی 

روند، برای همین اات که هر روز  یوع کرونا بیش از 

دیروز اات و تلفات بیشتری هم دا ته ایم. به نظر 

ر هست که نوعی میراد چند ابهام در واژگان این  عا

تکثر گفتمانی را در براایت داللت های آن واژه ها 

ایجاد کرده اات: این  عار  اه عنصر کلیدی دارد: 

و قید مکان که کلمه کلیدی دوم، یعنی  "ما"ضمیر جمعی

 "ماندن"اات و کلمه اوم یا فعل جمله که  "یانه"

اات. از این رو طبق تصاویری که در فضاهای مجاری و 

ی اجتماعی هست، محور این  عار، جمع  بکه ها

یانواده اات که عموما همان یانواده هسته ای )پدر و 

مادر و یک یا دو فرزند( را نشان میدهد و در موارد 

محدودی، پدربزرگ ومادربزرگ به آنها اضافه  ده اند. 
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لذا در گسترده ترین حالت، پواترها، یک یانواده ای را 

و مادر و فرزندان، نهایتا  گرفته اند که عالوه بر پدر

پدربزرگ و مادر بزرگ را دارند، البته همین تعداد هم در 

یک یانه و در یکجا زندگی می کنند. از این جهت این 

آیرین دایره زنجیره انسانی مشروع در چارچوب این 

اات. به عبارت دیگر فضای  عار در چاردیواری  "ما"

مراقب  یک یانه، یک یانواده ااکن اات که باید

 یود ان با ند. 

نکته دوم در واژه یانه اات. آنچه که درگفتمان 

پز کی دیده میشود، یانه یک فضایی فیزیکی منفک از 

دیگران اات، یعنی یک حصار طبیعی و فیزیکی برای 

قطع زنجیزه انسانی در باالترین حد امکان. ماندن در 

ه یانه، به دلیل آنکه در صورت عدم ابتال اعضای یانواد

به ویروس با د، میتواند این زنجیره را گسسته کند. در 

این درک مکانی از گستره کرونا، عرصه های عمومی و 

بیرونی و فضاهای کاری و ... به دلیل تردد بی حساب 

آدمها و باالیص تردد نا ناس ها، به  دت پر از تهدید 

ویروس و یطر ابتال تعریف  ده اات. زیرا آدمها در 

ی یا مراعات نمی کنند، یا اینکه آدمها بی فضاهای عموم
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مباالت و بی مراعات بسیاری هستند که حتی آدمهای 

اهل مراعات را هم می توانند آلوده کنند. به همین دلیل 

در مکان یانه، این تهدیدها نیست. در کنه این  عارها، 

چند دوگانه کلیدی عمل میکند: یانه / بیرون،  امنیت/ 

ریبه،  نایته بودن/ نا نایته بودن، عدم امنیت، آ نا/غ

قابل اعتماد بودن/ غیرقابل اعتماد بودن، پاک بودن/ آلوده 

بودن، مراعات/ عدم مراعات و... . به همین دلیل فضای 

فیزیکی یانه جایی اات که آدمهای  نایته  ده یاص 

)اعضای اصلی یانواده( دارای امنیت و قابل اعتماد و 

، در حالیکه بیرون از یانه پاک و اهل مراعات هستند

آدمهای غریبه و نا ناس، احتماال آلوده، غیرقابل اعتماد، 

بدون مراعات کافی، و در نتیجه ناامن هستند. گویی یانه 

جایی اات که بیماری و ویروس نیست و بیرون جایی 

اات که بیماری و ویروس هم هست و هم ممکن اات 

این  عار  بر ما تحمیل  ود. در این درک پز کی از

میتوان گفت آدمها باید در مکان هایی مجزا از دیگران و 

مکان های پاک و قابل اعتماد با ند تا زنجیره انسانی 

 انتقال وابتال قطع  ود.
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در مورد فعل ماندن، باید دقت کرد که ماندن، یعنی 

بیرون نرفتن، بیرون یعنی همان فضاهای عمومی و 

نایته و احتماال آلوده جاهای  لوغ، جایی که آدمهای نا 

و ... هستند و جایی که ناامن محسوب میشود. به همین 

ابب ما و یانه و ماندن، اه کلمه ای اات که در این 

 عارها با پیشگیری و عدم ابتال و عدم انتقال یعنی با 

 االمت و امنیت و محافظت از یانواده همراه  ده اات. 

همین ابک فهم اما این اه واژه در میان مردم آیا به 

و درک میشوند؟ به نظر میراد به جز در اقلیت که همه 

جوره در اندرونی یانه یود ان محبوس و قرنطینه  ده 

اند، باقی مردم به گونه دیگری  عار را میفهمند و بدان 

 عمل میکنند.

، به نظر میراد به جز "ما"در مورد ضمیر جمعی 

واده هسته ای یان"اقلیتی که واژه ما برای آنها مصداقش 

، عموما ما برای افراد  امل داته های دوم "یودش با د

و اوم افراد نزدیک و وابسته و پیواته بدانها اات، یعنی 

کسانی که یانواده گسترده ، اعم از پدربزرگها و 

مادربزرگها ، برادرها ویواهرها با یانواده هایشان و گاه 

ری هم، عمو و عمه و یاله و دایی و در موارد محدودت
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همسایه های صمیمی را  امل میشود. نکته جالب آنست 

که همه اینها هرکدام یانه ای مستقل دارند. اما لزوما انیها 

از هم منفک نیتسند، بسته به میزان و نحوه صمیمیت بین 

این  بکه های بزرگ روابط یانوادگی، هنوز رفت و 

یج آمدها با آنها در همین فضای قرنطینه وجود دارد و را

اات. یکی از دواتان برای من تعریف میکرد که در 

یواهر بزرگم زنگ زده بود که "بیست و دوم اافند 

امروز دیترم و نوه هام میان اینجا، آبگو ت بارگذا تم 

. نکته " ما و همسر و بچه ات هم بیاید دور هم با یم

اصلی دقیقا در همین جمله نهفته اات، مصداق ما، 

ده اات، اما حتی می توان گفت اعضای یانواده گستر

مصداق ما، لزوما اعضای دارای پیوندهای اببی و نسبی 

نیست، بلکه کسانی اات که حق ورود صمیمانه به 

اندرونی یا همان دایل یانه را دارند. کسانی که با آنها 

رفت و آمد صمیمانه داریم، مصداق اصلی این ضمیر 

ده بزرگ ما جمعی ما هستند. گاه می تواند  امل یانوا

بشود وگاه دواتان یاص و بریی اعضای یاص 

 یانواده بزرگ.
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به عبارت دیگر، یانه برای مردم فضاهای اندرونی 

تعبیر میشود، اما این فضا، یک فضای مکانی ااده نیتس، 

بیشتر یک فضای اجتماعی اات با روابط و مناابات و 

تعامالت پویا و زنده یاص یودش، فضای اندرونی 

ت که عمیق ترین روابط و صمیمیت ها و جایی اا

محبت های ما  در آن جریان دارد، که دراین  عارها 

صرفا به هسته مرکزی این  بکه مناابات ما توجه  ده 

اات زیرا اوج این مفاهیم در واحد یانواده )همسر و 

فرزندان( متجلی  ده اات، یعنی جایی که اعتماد، 

یگر اگر در  نایت، امنیت و .. هست. به عبارت د

گفتمان پز کی یانه یک حصار فیزیکی برای مهار 

روابط با دیگران و آدمهای نا ناس و غریبه و... اات، 

برای بسیاری از اقشار و گروه های مردم، همانطور که 

گفته  د یانه یک فضای اجتماعی اات، مکانی که در 

آن مجموعه از تعامال یاص صمیمانه و در هسته آن، 

و اببی امکان پذیر اات. یانه برای مردم با روابط نسبی 

مفهوم اندرونی و مناابت مطلوب، مشروع، و محبوب 

آن پیوند می یورد. به همین ابب عمال در مردم این 

 عار ما در یانه می میانیم، برای گروه عمده ای بدل 
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 ده اات که ما صرفا به مناابات یودمان در فضای 

یودمان را از غریبه ها جدا اندرونی ادامه یواهیم داد؛ ما 

می کنیم. زیرا در این فضا، ما با کسانی هستیم که باور 

داریم اهل مراعات هستند، می  ناایمشان، قابل 

 اعتمادند، بیمار نیستند و آلوده نیستند.

آبگو ت مهمانی ظهر "در نتیجه در واقع ما با همان 

. ما با "مادربزرگ برای دورهمی عزیزان مواجهیم

ای مجزا و بریده از اایر یانه ها مواجه نیستیم، با واحده

 بکه ای از مناابات اندرونی و در فضاهای یصوصی 

مواجه هستیم. نگاهی به مسیرهای بیرون  هری و فضای 

ارابز د ت های اطراف اگر دا ته با یم، میبینیم 

مردمی که معموال دو یا اه ما ین، آمده اند چایی و 

ند یانه، و دلخوش بدان هستند قلیانی صرف کنند و برو

که قرنطینه را رعایت می کنند. آنها روابط اندرونی  ان 

را از مکان یانه  ان آورده اند به د ت )جایی که روابط 

غریبگی در آن نیست(. از نظر بهدا تی مردم هنوز 

متوجه نیستند که نزدیکترین روابط را دقیقا در اندرونی 

ون آدمها باور دارند که دارند. زیرا در چنین فضایی چ

همنشینانشان، ادمهای آ نا، یودی، پاک، قابل اعتماد، 
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اهل مراعات، االم و ... هستند، لذا رفتارهای مراعات 

گونه ای که در فضاهای بیرونی دارند ) مااک و 

ضدعفونی کردن مکرر و ...( را انجام نمی دهند، چون 

 لوده کند. انتظار ندارند عزیز ان و رفیقشان، آنها را آ

در نتیجه  عار ما دریانه می مانیم، در عمل برای 

بسیاری از مردم تبدیل میشود ما در فضاهای اندرونی با 

آدمهای قابل اعتمادمان نشست و بر یاات میکنیم و 

 قرنطینه برای ما به این مفهوم اات. 

با این  رایط ایام نوروز در پیش اات، و ما در یانه  

قرنطینه تقلیل یافته به فضاهای می مانیم و مفهوم 

اندرونی با  بکه روابط نزدیکان صمیمی در آن فضاها. 

در این حالت چه اتفاقی می افتد، دواتان و اقوام دور که 

مشمول روابط عمیق اندرونی نیستند و آ نایان و غریبه 

ها که ممکن بود هرااله در ایام عید به یانه ما بیایند، 

یانه می مانیم، یواهند  د، اما  مشمول این قانون ما در

وقتی من این روزها در  ب نشینی ها و دور زدن ها و 

عصرانه یوردن ها برای رفع کسالت قرنطینه با آنها رفت 

و آمد میکنم، در ایام عید هم برای  ام و ناهاری با هم 

هستیم. لذا در عید این مناابات بازدید در همان  بکه 
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از فضاهای اندرونی وابسته به های نامریی به هم پیواته 

هم  کل میگیرد. و اگر در این  رایط که در فضاهای 

اندرونی وقتی  ب نشیتی و مهمانی ااده ای برپاات، 

معموال مراعات کمتری هم هست، امکان گسترش انبوه 

 ویروس هست. 

برای همین باید دقیقا به مردم تفهیم کرد که ما، یعنی 

پدربزرگ و مادربزرگی که در نهایتا همسر و فرزندان یا 

یانه ما زندگی میکنند، می مانیم یعنی مهمانی ها و دور 

همی هایمان را هم نخواهیم رفت، و قطع زنجیره انسانی 

 یوع کرونا یعنی هرگونه ارتباط حتی با عزیزان ) 

یانواده های برادران و یواهرانی که چندییابان آن 

 ود. در غیر  طرف تر از ما زندگی میکنند( باید قطع

اینصورت، اگر در یکی از  بکه های این فضاهای به هم 

پیواته اجتماعی اندرونی )یانواده و نزدیکانشان( به این 

ویروس دچار  ود، ییلی اریع و ااده به دیگران منتقل 

یواهند کرد و به نظر میراد مردم دید و بازدید عمومی 

زیزان را نه را تعطیل یواهند کرد، اما دید و بازدید از ع

تنها تعطیل نمی کنند بلکه از طریق فضاهای اندرونی و با 

کلی مالحظه برای اینکه در مسیر افر به یانه عزیزان از 
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مغازه ای یا پمپ بنزینی یا... یرید نکنند و هنگام یروج 

از یانه و ورود به یانه عزیزان مراعات کنند که مبادا در 

بود. در نتیجه با توجه بیرون آلوده  وند، برقرار یواهند 

به  یوع این بیماری، قطعا  بکه های اندرونی های به 

در یانه ها  "ماهای"هم پیواته، یا همان  بکه ای از 

 مانده، یود ان محملی برای انتقال ویروس یواهند  د. 

الزمه این کار تدقیق معنایی این  عار با آنچه که 

 عار تکرار مردم از آن می فهمند اات. زیرا اگر صرفا 

 ود، و مردم حسب همان فهم یود ان عمل کنند، نه 

تنها موثر نخواهند بود، بلکه یودش یک فضایی غیر 

قابل مهارتر برای انتقال جدی ویروس ایجاد یواهند 

کرد. در یانه ماندن، یعنی اعضای ااکن در یک واحد 

یانه، در همان واحد یود ان بمانند و جایی نروند، نه 

و بازار و ... نروند، بلکه به چاردیواری های فقط بیرون 

مجاور و چاردیواری های اقوام هم نروند. در یانه 

ماندن،  باید مترادف با جابجا نشدن با د. برای همین 

هم هست که علی رغم همه قرنطینه های یانگی، 

همچنان  هرها حدی از ترافیک  بانه را دارند، زیرا 

یعنی در اندرونی ها فقط برای مردم در یانه می مانیم، 
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یواهیم ماند، نه صرفا در اندرونی یودمان در نتیجه به 

 ب نشینی و مهمانی هایشان میروند. در یانه می مانیم 

را مردم هم باید همانند پز کان، دقیقا در عرصه بسته 

معنایی فیزیک یانه )یک چاردیواری بسته و محصور( 

 درک کنند.
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                 سفرهای کرونایی؛         

 چرا مردم به سفر می روند؟
 

 جبار رحمانی 

 عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 

گیری  یوع کرونا در جامعه ایرانی، منجر به  کل

 رایط جدیدی در مناابات اجتماعی و اقتصادی  ده 

ی بدل اات که مدیریت این بحران را به یک چالش جد
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کرده اات. ایده قرنطینه  هر یا حتی قرنطینه یانگی در 

کنترل این ویروس و عمل مبتنی اات بر مدل اصلی 

مهار اپیدمی آن از طریق کاهش مناابات و تماس های 

ها. زیرا تماس بین انسان بطور مستقیم یا بین انسان

بوااطه ا یا، مسیر اصلی انتقال این ویروس هست. به 

ن روزها بر کاهش حضور در میان همین ابب ای

  ود. ها و اجتماعات یرد و کالن تأکید میگروه

مانم،  کل تلطیف  ده این هشتک در یانه می

ایاات کنترل و مدیریت ویروس کرونا اات. اما در 

های مدیریت بحران و پز کان  رایطی که همه داتگاه

بر عدم تماس و جابجایی آدمها تأکید دارند، ما  اهد 

ک رفتار هستیم: حجم باالی افرهای مردم و ی

های بین  هری، که نمونه یاص آن، در افر جابجایی

به ااتان های  مالی کشور مطرح اات. از اوی دیگر 

ای اات که صرفا به  مال گونهاین حجم افرها به

کشور محدود نیست، بلکه به بسیاری از ااتان ها نیز 

ااتان ها اعالم  انجام  ده اات، برای همین ییلی از

 کرده اند که مسافران حق ورود ندارند. 
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های اجتماعی تصاویری از در این میان در  بکه

اند مسافران  مال پخش  ده اات که در ترافیک مانده

های و پلیس و نیروی انتظامی  هرهای ورودی ااتان

اند. پیشتر هم در جاهایی مانند ها را بسته مالی، راه

ه صورت یود جوش مانع ورود مسافران مااوله، مردم ب

اند. تصویر رایج آنست که گویی همه این به  هرها  ده

اند و با فرصت تعطیلی را فرصتی برای تفریح دانسته

توجهی به هشدارهای بهدا تی، و بی "بیشعوری"نوعی 

 روند به  مال و ...، برای تفریح و یو گذرانی.می

بین  هری که در راد مسئله افرهای اما به نظر می

این  رایط بحران کرونا عمالً هرگونه ایاات کنترل و 

کند، باید مدیریت فراگیری این بیماری را ینثی می

ریشه در دالیل دیگری دا ته با د. دالیلی که ییلی 

تر از میل و انگیزه ااده به تفریح در تر و وایععمیق

 ویالهای  مال باید با د. 

توجه به هر قاعده  کرونا یک ویروس اات، بی

اجتماعی؛ حضور این ویروس و گستر ش مبتنی اات 

های اجتماعی نزدیک بین آدمها. از این رو بر تماس

کرونا دقیقًا در روابط اجتماعی حضوری آدمها با هم و 
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گیرد و تکثیر های مشترک اات که جان میدر مکان

های جهان  ود. کرونا در کنه یودش عمیقاً بر بنیانمی

تماعی )روابط نزدیک حضوری بین افراد و در دایل اج

ها( تکیه زده اات. به تعبیری دیگر کنترل کرونا گروه

یعنی به تعلیق در آوردن جامعه در مفهوم عمیقترین 

الگوهای زندگی اجتماعی ما )در روابط  خصی و 

یانوادگی، در روابط کاری، در نهادهای اجتماعی و...(. 

چرا اینقدر آدمها در اوج بحران  اما برای اینکه بفهمیم

میل به افر و جابجایی دارند باید به چند پیش زمینه 

تاریخی در جامعه ایرانی توجه کنیم که از طریق آنها 

بتوان  رایط تاریخی و فرهنگ این نوع از کنشهای 

 انسانی در قالب افر و یروج از یانه را فهمید. 

عی در نکته اول، الگوهای بنیادین روابط اجتما

جامعه ایرانی اات. اصوالً جامعه انسانی در هر جایی، 

دو الگوی بنیادین در  کل گیری و  کل دهی به روابط 

انسانی را در یود دارد. این دو الگوی بنیادین را 

های مختلفی تعریف متفکران علوم اجتماعی به  یوه

اند. امیل دورکیم از همبستگی مکانیکی و ارگانیکی کرده

اات و ماکس وبر از فرآیند جماعتی  حرف زده
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ای )اجتماعی  دن یا تشکیل اجتماع( و فرآیند جامعه

 دن )یا تشکیل جامعه( روابط اجتماعی بحث کرده 

اات. از نظر وبر روابط اجتماعی زمانی یصلت 

چه  -کند که جهتگیری رفتاراجتماعیجماعتی پیدا می

س بر احسا -در یک مورد منفرد و یا یک نوع مثالی

های همبستگی  رکت کنندگان که زاییده وابستگی

عاطفی و انتی آنان اات، ااتوار با د. از اوی دیگر 

روابط اجتماعی محصول آ تی و  "ایجامعه"یصلت 

توازن منافع اات و از احکام ارز ی عقالنی یا 

 1(. 109: 1367 ود )وبر، مصلحت نا ی می

های بحثباره  نااان که دراینیکی دیگر از جامعه

مفصلی دارد، فردیناند تونیس اات. او از دو مفهوم 

گماینشافت )اجتماع( و گزلشافت )جامعه( برای این 

تفکیک الگوهای ارتباط و همبستگی ااتفاده میکند. از 

های داته جمعی، یصوصی، تمامی زندگی"نظر او 

عنوان زندگی در گماینشافت  خصی و صمیمانه به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
( مفاهیم اااای جامعه  ناای؛ احمد صدارتی، 1367وبر ، ماکس )  1

 تهران: مرکز 
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گزلشافت )جامعه( زندگی  اند.)اجتماع( درک  ده

تنهایی یک جهان اات. در جامعه به -عمومی اات

گماینشافت )اجتماع( یک فرد همراه با یانواده از 

اش زندگی ی تولد تا انتهای یو بتی و بدبختیلحظه

امت ]زندگی در[ یک گزلشافت کند. فردی که بهمی

رود مانند فردی اات که وارد یک کشور )جامعه( می

 ود. روابط گماینشافتی با پیوندهای نزدیک، می بیگانه

صمیمانه و  خصی و عالقه صمیمانه و همکاری و 

اما روابط گزلشافتی  1 وند.اعتماد متقابل مشخص می

بر رقابت، نفع  خصی، کارآیی و پیشرفت و تخصص 

مبتنی هستند. روابطی که در درون یک یانواده رایج 

افتی یا اجتماع گونه اات، عموماً از مدل روابط گماینش

اات و روابطی که آدمها در یک اداره، بازار و با آدمهای 

غریبه دارند، الگوی روابط گزلشافتی را نشان میدهد. به 

بیان دیگر یانواده الگوی بنیادین و رابط گماینشافتی 

های کاری در فضاهای  هری، الگوهای اات و محیط

 اصلی روابط گزلشافتی هستند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1http://anthropology.ir/article/30656.html 

http://anthropology.ir/article/30656.html
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توان کنشها و رفتارهای مردم در ظر بهتر میاز این من

این روزها را در زمینه افرهایشان فهمید. آنچه که با 

مثابه یک نیروی بیولوژیک با منطق رخ داد کرونا، به

 ود، آنست که بهترین اجتماعی متفاوت دیده می

 رایط پز کی برای مهار این بیماری، یعینی قرنطینه تام 

جتماعی، این دو الگوی ارتباطی و قطع هرگونه ارتباط ا

 آورد. در جامعه را به تعلیق درمی

در موارد ییلی مفصل قرنطینه حتی پیشنهاد  ده 

های ها و حماماات که در صورت امکان از داتشویی

مجزا در درون یانه ااتفاده  ود. یعنی کرونا عمالً 

راد که نزدیکترین و وقتی به  کست کامل می

ترین رابطه انسانی را نیز به تعلیق ترین و عمیقدرونی

درآورد. به همین ابب کسانی که کرونا گرفته اند و اگر 

حال نسبتاً یوبی دا ته با ند، در قرنطینه یانگی 

هستند، همسر و فرزندانشان را به جای دیگری 

فراتند. حتی دکترهای بیماراتان مسیح دانشوری از می

هایشان را به وادههمان روزهای اول اعالم کردند که یان

اند تا آنها نیز در معرض یطر قرار جای دیگری فراتاده

 نگیرند. 
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های اجتماعی در باره از اوی دیگر در تمام پیمایش

فرهنگ و جامعه ایرانی این نکته تکرار  ده اات که 

ترین هنوز هم روابط گمایشنافتی و یانواده، عمیق

اعتماد اطوح تعلقات اجتماعی و وابستگی عاطفی و 

اجتماعی را دربر دارند. در این  رایط وقتی گفته 

 ود، قرنطینه، عموماً افراد از قرنطینه در اطح روابط می

گزلشافتی )در حیطه کار، بازار، یرید، آ نایان و 

 اند.همکاران و همسایه ها( ییلی یوب ااتقبال کرده

نشان میدهد که مفهوم قرنطینه را موضوع فوق، 

ها فهمند. نگاهی به داتکشخص میییلی یوب و مش

های مردم در کوچه و ییابان بخشی از همین و مااک

های گزلشافتی اات. زیرا کرونا به تعلیق درآوردن رابطه

ای، یک رابطه یطرناک این پیام را دارد که هر رابطه

اات، چه همکار، چه غریبه کنار  ما در اتوبوس و 

از روابط )به  مترو و چه یک بقال ارکوچه. این اطح

غیر از آنهایی که برای نان  ب محتاج کار روزانه 

هستند( برای عموم کسانی که مشکل و بحران معیشت 

آید، زیرا و نان  ب ندارند، ییلی ااده به تعلیق در می

 رو اات. یطر تهدید جانی در پیش
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گیری از دیگران در حیطه روابط اما مشکل در فاصله

ت دیگر نیروی به تعلیق عباریانوادگی اات، به

درآورندۀ ایده قرنطینه برای جلوگیری از  یوه کرونا در 

حیطه روابط گمایشنافتی یا جماعتی اات. امروز که این 

متن را می نویسم، با یکی از دواتان تماس گرفتم. 

در باغ پدر و مادرم در "وقتی پرایدم کجایید، گفت 

ی کرونا، یارج  هر هستیم. به یاطر این  رایط بیمار

نظر . به"ترهمه اومدیم اینجا. اینجا هم بهتره و هم امن

و  "بهتر"راد که منطق این افر را در همین دو واژه می

 توان فهمید. می "ترامن"

در موقعیت بحرانی، و  رایط حاد، بویژه  رایطی 

رو اات، مهمترین پناهگاه و که تهدید جانی در پیش

کنار نزدیکان بودن اات. نقطه امن عاطفی و روحی، در 

وقتی کنار نزدیکان با یم، در الگوی ضمنی فرهنگی ما، 

ای از یعنی امنیت بیشتری یواهیم دا ت، گویی  بکه

عزیزان را برای دفاع و حمایت متقابل یواهیم دا ت. 

به تعبیر دیگر، هم اطمینان داریم که میتوانیم در  رایطی 

 ان با یم و که اتفاق بدی برایشان بیافتند، کنار

 ان کنیم و حمایت کنیم )وظیفه ایالقی و عاطفی کمک
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یودمان را انجام بدهیم( و هم اینکه اطمینان داریم اگر 

برای ما یا فرزندانمان اتفاقی بیافتند، هستند کسانی که 

کنند. به همین قطعاً با جان و دل حمایت و کمک می

طح ترین ادلیل نیاز به امنیت و آرامش، در بنیادی

 ود. یودش ازطریق در کنار یانواده بودن تأمین می

این نیاز آنقدر جدی اات که معموالً تصور اینکه 

عزیزان ما، بیمار کرونایی  وند یا ناقل کرونا با ند، 

تقریباً یک کابوس ممنوعه اات و کسی به یودش 

های یودش تریندهد این تصور را از نزدیکاجازه نمی

ن کسی را یافت که از فرزندان یا توادا ته با د. نمی

 همسرش برای ایجاد قرنطینه احتیاطی جدا  ده با د. 

که دو یا اه هفته اات به یانه  هستند کسانی

اند، اما هرگز به ذهنشان یطور نکرده  ان ار نزدهپدری

اات که از همسر و فرزند ان هم جدا  وند. به همین 

یا جماعتی، ما  دلیل در هسته بنیادین روابط گماینشافتی

 اهد یک تناقض هستیم: ترس از کرونا و لزوم جدا 

ای، در برابر لزوم بودن در کنار  دن از هر نوع رابطه

ها )یعنی یانواده( هم برای حمایت از آنها و عزیزترین

هم برای حمایت  دن. هر دوی اینها نیازهای بنیادین 
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ند. با کنانسان )برای بقا، امنیت و آرامش( را فراهم می

این تفاوت که کرونا فقط تهدید انتزاعی از االمت و در 

حالت حادش تهدیدی برای زندگی و بقا اات. اما 

بودن در کنار یانواده نیاز به امنیت روانی، تضمین بقا، 

رفاه و آرامش را همزمان فراهم میکند. کورنا کامالً در 

ن منطق بیولوژیک عمل میکند. اما آدمها این پناه بردنشا

ها و اازوکارهای در منطق فرهنگی )یعنی همه مکانیسم

فرهنگی برای تأمین بقا، امنیت، رفاه و آرامش از طریق 

 کنند. فهمند و عمل میهسته یانواده( می

عبارت دیگر وقتی پز کان کرونا را توضیح به

دهند، اما دهند، آن را در منطق بیولوژیک توضیح میمی

، و منطق بیولوژیکش، آن را در مردم در مواجهه با کرونا

فهمند و بر اااس الگوها و منطق فرهنگی یود ان می

 این فهم فرهنگی عمل میکنند. 

توانیم به اطح نابی از بیولوژی اصوال ما نمی

عنوان انسان اجتماعی و فرهنگی، برگردیم، بلکه ما به

همه امور، از جمله بیماری و بیولوژی را بطور فرهنگی 

 ویم. به همین دلیل کرونا و با آن مواجه میفهمیم می

در اطح گزلشافتی و اجتماعی )در کوچه و بازار و 
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 ود، اما در محیط کار( ییلی ااده و درات فهمیده می

اطح روابط گماینشافتی و روابط جماعتی، کرونا یک 

تهدید جانی و االمتی اات، اما بطور فرهنگی، یانواده 

مت، تضمین حیات، یک مکانیسم برای تضمین اال

تضمین رفاه، تضمین امنیت، تضمین آرامش اات. به 

ها، در برابر آن همین دلیل از دات دادن این تضمین

تهدیدها یک گزینه ایالقی نیست، بلکه عمیقاً یک 

کنش عقالنی اات. به همین دلیل اینکه آدمها در این 

 رایط بیماری به اطوح یاصی از روابط گماینشافتی و 

برند، نه از ار یو ی و ی یود ان پناه میجماعت

تفریح، که دقیقاً یک مکانیسم معنادار برای بقا و امنیت 

 یود ان در مقابله با تهدید بیماری اات. 

برای همین عموم آدمها در این جابجایی و افرها 

های عمیق و بسیار عمیقًا در الگوی یانواده و هسته

ند. یا با یانواده کنجدی گماینشافتی و جماعتی عمل می

روند و یانواده به ویالی بیرون  هری یود ان می

ای )زن و  وهر و فرزندان( هستند که جابجا هسته

 وند، یا آنکه به اراغ واحد یانواده دیگری میروند، می

و یک رکن اااای را دنبال میکنند، با یانواده میروند 
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واده تا درکنار یک یانواده بزرگتر با ند )در کنار یان

گسترده یعنی با پدربزرگها و مادربزرگها و عمه/یاله، 

تر در یک عمو/دایی یعنی روابط نسبی و ابب گسترده

الگوی عمودی از پدربزرگ تا نوه( با ند. در کنار 

یانواده بزرگتر، به نوعی بسط  بکه روابط گماینشافتی 

یا جماعتی حمایتی و امنیتی و رفاهی از یانواده 

یانواده گسترده در کنار عزیران بیشتر  ای به یکهسته

 اات. 

نکته دوم در اقتصاد ایاای جامعه ایرانی در نیم قرن 

اییر و  اید پیش از آن در دوره تجدد نهفته اات. در 

نیم قرن اییر، اتفاق مهمی که رخ داد، پول ار ار نفت 

ای نواازانه با تکیه بر منابع نفت های تواعهو ایاات

هایی که جامعه ایرانی را به ود. ایااتو امیال حکام ب

ای که همه یک جامعه رانتی بدل کرده اات. جامعه

 ان، بوی نفت افراد یوااته و نایوااته ذهن و عین

میلیون  5میدهد و متاثر از نفت اات. دولتی با حدود 

کارمند، اقتصادی که بزرگترین کارفرمای آن دولت اات 

مواد یام نفتی اات.  و منبع اصلی در آمد، یعنی فروش

در نتیجه همه افراد به ا کال مختلف وابسته به پول 



 در ایران  کروناویروس حران بفرهنگی اجتماعی  ابعادجستارهایی در  / 82

نفت هستند حتی کشاورزان و تولید محصوالت 

کشاورزی نیز در نهایت به مشتریانی وابسته اات که 

 ود. در این  رایط های نفت تامین میپول آنها از چاه

 رانتی، اقتصاد ایاای ایران، به جای اقتصاد تولیدی، بر

 ود تا پول نفت به ا کال اقتصاد مصرفی متکی می

 مختلف مصرف  ود. 

های زیادی بطور پول این وضعیت، در نتیجه

بر  بکه روابط رانتی در جامعه ارگردان البته مبتنی

تسری یافته اند. پولهایی که  اهد مثال آن آدمهایی اات 

که بی آنکه کار تولیدی یاصی دا ته با ند، بوااطه 

ها، یا یرید و فروش و افزایش ناگهانی قیمتداللی 

اند. این پولها نا ی از آنست که  به میلیاردر  دهیک

های مصرفی مانند زمین، اقتصاد به جای تولید بر بخش

ملک و ما ین و ... منتقل  ده اات. اینها بخشی از 

اند. در نتیجه این وضع، چریه اقتصادی همه مردم  ده

 هرها ناگهان ر د بسیاری و بوااطه رانت نفت، 

اند و قشر متواط  هری  کل گرفته و تواعه یافته

 یافته اات. 
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این قشر متواط دو ویژگی دارند: یکی اینکه در 

 هرهایی هستند که عموماً در اه یا چهار دهه اییر 

ای مانند اصالحات های تواعهبوااط مهاجرت )برنامه

تولید را به  ارضی که فرهنگ تولیدی و زندگی مبتنی بر

های ور کستگی رااند و رواتاها را نیز به حا یه

 هری بدل کرد و لذا بسیاری از رواتاییان به  هرها 

اند. به همین دلیل اصوالً مهاجرت کردند(  کل گرفته

درصد کمی از ایرانیان هستند که اه نسل قبل هم ااکن 

ریشه  %70اند. اکثریت جامعه ایرانی بیش از  هر بوده

ااکن  %70اتایی دارند در حالیکه امروزه بیش از رو

 هر هستند. به همین ابب اکثر افراد ارتباطی با 

رواتاهای زادگاهی یا  هراتانهای کوچک )که دو یا 

اه دهه قبل آنها هم رواتا یا بخش کوچکی بودند( 

 دارند. 

این مسئله در تهران بیشتر اات، زیرا تهرانی اصیل 

ر تهران با د، بسیار اندک که تمام اصل و نسبش د

های یک یا دو نسل قبل، به جایی هستند. عموماً تهرانی

در بیرون تهران تعلق دارند. به همین ابب در تعطیالت 

 ود. بسیار یلوت، نوروز، تهران یک  هر آرمانی می
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بدون ترافیک و بدون آلودگی، زیرا اکثر ااکنان تهران به 

ساله بعدها یودش را در اند. )این مهایشان رفتهزادگاه

این نشان میدهد در  رایطی که هویت و تبار هویتی 

کنند ردی از یود در  ود، همه تالش میافراد مهم می

زادگاهشان به  یوه جدید، یعنی با ویال و ملک ویالیی، 

ایجاد بکنند(. نکته دوم آنست که همه این قشر متواط 

لید و اقتصاد پول اضافی دارند، این پول اضافی نه در تو

کن و... تولیدی که در الگوهای مصرفی مانند ملک و مس

 ارمایه گذاری  ده اات. 

گذاری، ترکیبی از ارمایه حالت مطلوب این ارمایه

و تفریح اات، یعنی ویال. چیزی که بریی محققان از 

برای  رح آن ااتفاده کرده اند. یانه  1مفهوم یانه دوم

های رواتاهای اطراف دوم، همان ویالهای  مال، ویال

 هرها و ویالهای اایته  ده در رواتاهای پدری 

اات. نکته مهم در همین مفهوم یانه دوم نهفته اات. 

زیرا ویالها، امتداد یانه هستند، وقتی که قرنطینه یانگی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
ه تهران در همین . تز دکتری ابوذر ا تری در ر ته جامعه  ناای دانشگا1

های دوم در رواتاهای باره و با همین مفهوم بوده اات که به یانه

 زادگاهی افراد ا اره دارد. 
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مانم، توصیه  ود، یا هشتک در یانه میتوصیه می

 ود، کسی توضیح نداده اات که این یانه، یعنی می

یانه آپارتمانی  ما در  هر، آدمها هم میروند تا در 

هایشان قرنطینه  وند، البته با این قید که در یانه یانه

دوم. اگر افراد قرار اات که در یانه قرنطینه با ند، آن 

های  هرهایی که کوچک و بیشتر  بیه هم در آپارتمان

یوابگاه با حداقل امکانات هست، و معمواًل هم یسته 

ه و کسل کننده اات، چرا به یانه دوم یود ان که کنند

های جایی زیبا، یوش آب وهوا، تفریحی و با امکان

بخش کردن ااعات زیادی برای  اد کردن و لذت

 حضور در یانه اات، نروند. 

ای نسبت به افر به آنچه که در اعتراضات راانه

 مال  اهدش بودیم، نوعی بدفهمی از این افرها در 

دارد. بیش از آنکه افر به  مال برای  بطن یودش

تر تفریح با ند، افر به یانه دوم اات. جایی که راحت

و به دور از هیاهوی  هر یطرناک و پر از ویرس و 

 آلودگی و... اات. 

های به همین دلیل حجم زیادی از افرها به یانه

های ویالیی در رواتاهای اطراف تهران، پدری، یانه
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ی زادگاهی و ... که همه اینها غیر از های رواتاهایانه

مسیر  مال بوده، رخ داده اات ولی برای ما فقط 

افرهای  مال دیده  ده اات و گویی آدمها در این 

تعطیلی میروند  مال، کبابی بخورند و  اد با ند و 

آنکه کرونا را بفهمند و یطر آن را درک تفریح کنند، بی

نه های دوم، در ادامه کنند. اتفاقًا یروج از  هر، به یا

ای از آنست. تبلیغی که در آن بارها و همین تبلیغ راانه

 ود که بیشتر بیماران کرونا آن را از بارها گفته می

 اند. دیگران و در فضاهای عمومی گرفته

 هر )مصداق اصلی  این فرآیندها، در نتیجه

گزلشافت به همراه فضاهای عمومی و نهادهای 

 وند. ه یک تهدید و یطر بدل میگزلشافتی یودش( ب

افر به یانه دوم، یک ایاات برای قرنطینه 

یودیوااته یانواده یود ان اات، اما نه در یانه اول، 

 بلکه در یانه دوم و البته دور از یطرات  هری.

این نکات میتواند فهم بهتری از دالیل رفتار و 

کنشهای مردم در افرهای بین  هری در این ایام 

اند، همه ی به ما بدهد. مردم یطر را حس کردهکرونای

 ان در افراد، اگرچه یود ان مستقیماً در یانواده اصلی
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گیر کرونا نبا ند، اما قطعاً دوات و آ نایی دارند که 

بیماری گرفته. این روزها مردم ییلی یوب میفهمند که 

ای همیشه هستند که به کرونا  ویی ندارد. البته عده

ت همه اینها را غیرجدی میگیرند. اما به صورت یک اقلی

جز آنهایی که مجبورند در این وانفسای اقتصادی برای 

 ان بیرون بروند، باقی مردم تمام نان  ب زن و بچه

تال شان برای محافظت از یود و عزیزانشان اات. لذا 

اند، یک معنای اینکه مردم بیماری را نفهمیدهتکرار بی

شتر مردم پیام کرونا را دریافت پیام غلط اات، زیرا بی

ای از آنها اند، اما عدهاند و آن را هم جدی گرفتهکرده

اند، رفتن به یانه دوم و کنار راهی که انتخاب کرده

یانواده گسترده بودن اات، تا تنها ماندن در  هر 

 یطرناک کرونایی.

این واکاوی برای آن اهمیت دارد که نباید افرهای 

یگر را در یک کلیشه ااده اازانه، به مردم به مناطق د

میل به تفریح و یو گذرانی تقلیل داد. قاعدتا وقتی این 

دهند، گویی یک جریان بزرگ و ها رخ میاازیااده

های غلط قرار اات پنهان  وند و یک مجموعه ایاات

ای دم داتی، جایگزین اازی، یک علت کلیشهبا ااده
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امروزی با د. درات  ها و علل رفتار غلطهمه آن ریشه

ها زمینه انتقال وپخش  دن اات که این جابجایی

کنند، اما در  رایطی که در نظام ویروس را فراهم می

درمان ما، کفایت و امکانات الزم برای تامین امنیت 

روانی افراد برای وقتی که بیمار  وند، وجود ندارد، یا 

خ های ردر  رایطی که هیچ نهادی مسئولیت کم کاری

های درات در همان مراحل اولیه داده در اتخاذ ایاات

را برعهده نمیگیرند، یا در قحطی مواد بهدا تی الزم 

مانند ژل ضدعفونی کننده و الکل و ... ، یا در مهار 

بریی مراکز مذهبی برای ممانعت از تجمع و... کسی 

گیرد، گویی مقصر کردن مسئولیتش را بر عهده نمی

نبیه آنها، درمانی اات بر درد مردم و تخریب و ت

 کفایتی نهادهای مسئول. بی

ای وجود ندارد که ضمن آنکه هیچ ااتدالل کافی

های نهادهای مسئول و مقصر در این اهم کم کاری

 یوع بیماری را نسبت به اهم مردم در افرهایشان در 

این روزهای اییر نشان داده با د که حال اینگونه به 

 ود و مردم علیه مردم قرار ارد میمردم فشار روانی و

اند. فارغ از نقدی که بر عده اندکی که برای تفریح گرفته
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به افر میروند، اما تقلیل افرهای مردم به افرهای 

تفریحی و در نهایت آنها را مقصری برای وضعیت 

امروز و کنترل نا دگی بیماری اعالم کردن، بیش از 

توضیحی اات بر آنکه توضیحی با د بر ریداد اصلی، 

های درات و نهادهای مسئول. فهم فقدان ایاات

تر آن را کنترل درات این افرها میتواند بهتر و درات

 کند. 

وقتی به مردم بگوییم که این ایام وقت تفریح افر 

 مال و تفریح نیست، قطعًا مخاطبان این پیام بسیار 

 اندک هستند، زیرا عموم مردم نه برای تفریح بلکه برای

حفظ جان یود ان و عزیزانشان از این  هرها به 

جاهای امن و در کنار دیگر عزیزانشان میروند. به همین 

دلیل الزم اات حداقل متولیان امر درک دراتی از این 

ریدادها در  رایط بحرانی دا ته با ند که بتوانند تدبیر 

دراتی هم اعمال کنند. این تصویرهای غلط از ریدادها 

ردم در ایام بحران، امتداد همان و کنشهای م

های نهادهای متولی در کنترل بیماری و ایجاد تدبیریبی

 بسترهای مهار آنست.
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کرونا به مثابه آزمایش نقض کننده؛ 

جستاری در گسست واقعیت های اجتماعی 

 جامعه ایرانی

 مهدی حسین زاده فرمی
 اجتماعیعضو هیات علمی گروه مطالعات 

 طالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشکده م 
 

 مقدمه و بیان مسأله

های در نخستین اال 1«نگارانه ناای مردمروش»

یا « کنندهآزمایش نقض»د پیدایش به یاطر کاربر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Etnomethodology 
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(، به 1967« )گارفینکل»مطرح و مشهور  د.  1«گسست»

ها را در عنوان مبدع آن، پذیرفته بود که این نوع آزمایش

معنای رامی آن دانست و بهتر  توان آزمایش بهواقع نمی

نامید. در این نوع « کنندهتظاهرات نقض»اات آن را 

تا اصول «  ودنقض می»تظاهرات، واقعیّت اجتماعی 

وقفه واقعیّت اثبات  ود. هدف بنیادی اایت بی

های عادّی کننده، ایجاد ایتالل در رویهآزمایش نقض

اقعیّت عّلی اات تا از این طریق بتوان آن جریانی را که و

 ود، مورد مشاهده قرار دهد. آن اایته یا بازاازی می

گاه  دید کننده گههای نقضواکنش در برابر این آزمایش

های  دید این واقعّیت را منعکس اات. این واکنش

ها چقدر مهم اات که در اازند که برای انسانمی

ای های معمول و مبتنی بر عقل الیم آنها وقفهفعّالیّت

 (380و  378: 1380رخ ندهد. )ریتزر، 

داتی نیست و از جامعه ایرانی، جامعه یک

ها را های فراوانی بریوردار اات، این ناهمگنیناهمگنی

 ود نادیده گرفت، انکار یا ارکوب کرد. چون در نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
1 Brichings 
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های بحرانی ظهور و بروز یواهند دا ت و عطفنقطه

ها و ن ناهمگنیرامیّت  نایتبر بحران یواهند افزود. به

های جامعه ایرانی، گام نخست در فهم و گسست

ایران اات؛ « کمانیرنگین» نایت درات از جامعه 

های متنوّع و متعدّدی تشکیل ای که از قومّیتجامعه

ای که از ادیان و مذاهب متنوّع و متعدّدی  ده، جامعه

های آموز ی ای که  مراکز و مواّسهتشکیل  ده، جامعه

ای که از نگی متنوّع و بعضاٌ متضادی دارد، جامعهو فره

جغرافیا و آب و هوای متنوّع و متعدّدی تشکیل  ده و 

ای که از کمبود یا فراوانی منابع متنوّع و متعدّدی جامعه

 تشکیل  ده و ... . به عبارت دیگر، جامعه ایرانی مملو از

های اجتماعی مختلف، متنّوع و ها و  کافگسست 

های نسلی و جنسی گرفته تضاد اات. از  کافبعضاً م

های های نهادمسئولیّت،  کاف –های قدرت تا  کاف

 رامی و غیر رامی و ....

از اوی دیگر، جامعه ایرانی در یک اال اییر، 

کالفه، ملتهب و زیمی اات؛ ایالب بریی از  هرها و 

های کشور در بهار، قتل همسر تواط  هردار اابق ااتان

های نه چندان و رجل ایاای  نایته  ده االپایتخت 
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ها و کشتار دور در آاتانه تابستان، اعتراضات، یشونت

به بار آمده برای افزایش ناگهانی بنزین در پاییز و 

های ها نفر از کرمانی هادت اردار الیمانی، فوت ده

عزیز در مراام تشییع جنازه اردار، تنش جدّی و 

عیار با ایاالت متحده تمام آمیز تا آاتانه جنگیصومت

انگیز هواپیمای مسافربری، بار و غمآمریکا، اقوط تأاّف

ترین مشارکت انتخاباتی در ایران پس از برگزاری پایین

انقالب و اکنون بحران  یوع ویروس کرونا در زمستان 

نشدنی؛ همه و همه، نشان از این دارد که در ایران تمام

ها را  اهد آمیختگی بحرانماال اییر، انبا ت و درهیک

محیطی، های زیستهستیم و تأثیر هر کدام از این بحران

محور برای هر اجتماعی، اقتصادی، ایاای و االمت

تواند تا آاتانه فروپا ی کدام از کشورهای دنیا می

اجتماعی و ایاای با د. بنابراین، تجربه زیستن در 

، اقتصادی های مختلف ایاای، اجتماعی، فرهنگیبحران

های گذ ته، و زیست محیطی جامعه ایرانی در دهه

هایی تبدیل کرده که به «تنروئین»ایرانی را به « یود»

 ان در بحران ناپذیری حیات و زیستطرز اجتناب

 کند.هست و حتّی برای ادامه حیات، از بحران تغذیه می
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نشدنی، امّا اوضاع کرونایی در این زمستان تمام

با د؛  اید بشود گفت، مهمترین تری میهاوضاع پیچید

اتّفاقی که در این روزها در جریان هست، این اات که 

نگارانه، در  ناای مردمبر اااس رویکرد روش

های معمول و مبتنی بر عقل الیم افراد جامعه فعّالیت

رخ داده اات؛ از تعطیلی مدارس و « گسستی»یا « وقفه»

دن هر گونه تجمّعی برای یورها گرفته تا برهمدانشگاه

 ادی یا عزایی و اّما  اید مهمترین این اتّفاق از نوع 

های ایجاد  ده، بستن درهای مراکز زیارتی و واکنش

های امام رضا )ع( در مشهد، حضرت عبادی چون حرم

معصومه )س( در قم و مرقد عبدالعظیم حسنی در 

 های کشور با د.زاده هرری و دیگر بقاء و امام

چند هدف بهدا تی و ایااتی بستن مراکز فوق، هر

جلوگیری از انتشار ویروس کروناات، امّا از منظر 

جامعه ایرانی، این نوع  بخشی از )هرچند کوچک(

که واقعیّت مهم اجتماعی را نقض « کنندهتظاهرات نقض»

هایی های  دیدی اات. واکنشکند، مستحقّ واکنشمی

که هیچ ترای از حتّی تخریب بخشی از اماکن مذهبی و 

دهد و توهین به مقامات ار د نظام را به یود راه نمی
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ری قضایی پیگی دن از طرف بریی مراکز و عدمحمایت

 ناای یود را مطمئن اات. بنابراین، با رویکرد روش

های بعضاٌ  دید را نیز نگارانه، این واکنشمردم

بایست درک کرد و به نسبت این درک و  نایت، می

 ریزی دا ت. بایستی برای مواجهه با آن برنامه

  

 چه باید کرد؟

عنوان تهدیدکننده اینکه ویروس کرونا بهبا توجّه به

 ّدت مختل زیست آدمیان، زندگی اجتماعی را هم به

اجتماعی « ابربحران»و بلکه « ابرمسأله»کرده و به یک 

های  دید در برابر پیامدهای تبدیل  ده اات، واکنش

تر از انتشار این ویروس نیاز به درک و فهم عمیق

های اجتماعی فضای های  بکهمنشورات و نو ته

های اماکن زیارتی که گروهمجازی دارد. با بسته  دن 

در زندگی روزمره مذهبی « وقفه»اجتماعی مذهبی تصوّر 

و « یافتگانتربیت»یا «  یعه انگلیسی»یود دارند، لزومٌا 

های افراطی مذهبی یا مدّاحان یا راانه« یوردگانفریب»

های اجتماعی فضای همه آن چیزهای غیردقیقی که  بکه

فراد هم بخشی از گویند نیستند. این امجازی می
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 هروندان همین کشورند. بخشی که در کنار بقیه افراد 

های جامعه ایرانی از اال« آمیزهشدار»جامعه با مسائل 

اند و یصوص در یک اال گذ ته مواجه بودهپیش و به

اند؛ هشدارآمیز از این نظر که جامعه ایرانی در هزینه داده

؛ ایالب یک اال اییر، کالفه، ملتهب و زیمی اات

های کشور در بهار، قتل همسر بریی از  هرها و ااتان

تواط  هردار اابق پایتخت و رجل ایاای  نایته 

های نه چندان دور در آاتانه تابستان،  ده اال

ها و کشتار به بار آمده برای افزایش اعتراضات، یشونت

ناگهانی بنزین در پاییز و  هادت اردار الیمانی، فوت 

های عزیز در مراام تشییع جنازه ز کرمانیها نفر اده

آمیز تا آاتانه جنگ اردار، تنش جدّی و یصومت

بار و عیار با ایاالت متحده آمریکا، اقوط تأاّفتمام

ترین انگیز هواپیمای مسافربری، برگزاری پایینغم

مشارکت انتخاباتی در ایران پس از انقالب و اکنون 

نشدنی؛ همه تان تمامبحران  یوع ویروس کرونا در زمس

اال اییر، و همه، نشان از این دارد که در ایران یک

ها را  اهد هستیم و تأثیر آمیختگی بحرانانبا ت و درهم

محیطی، اجتماعی، های زیستهر کدام از این بحران
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محور برای هر کدام از اقتصادی، ایاای و االمت

اعی و تواند تا آاتانه فروپا ی اجتمکشورهای دنیا می

ایاای با د. بنابراین، در گام اوّل، پذیرش رویکردها و 

های بیشتر و کمتر به هر دهیاالیق مختلف بدون وزن

های مختلف جامعه و در گام بعدی، باال کدام از گروه

های  دید برای و عدم واکنش« ضریب تحمّل»بردن 

پسندیم. نتیجه تخریب و نابودی آن چیزی را که نمی

گذاران و مسئولین محلّی و فهم هم ایاات اینکه، درک

ها از های مختلف جامعه و هم یود گروهو ملّی از گروه

 یکدیگر بیشتر  ود. 

بحران »های بعدی به ااماندهی وضعیّت حال در گام

پردازیم که تقسیم بهینه اهم هر کدام از می« کرونا

کنشگران اصلی جامعه اات؛ اگر در یط مقّدم بهدا ت 

م االمتی و بهبود بیماران، پز کان و پراتاران و ترمی

عزیز ما قرار دارند، که بعضاٌ عزیزانی را نیز از دات 

پذیری بخشی برای مسئولّیتایم، در یط مقدّم آگاهیداده

عملگی یود، کنشگران جامعه در قبال نوع عمل و بی

ای قرار دارند؛ ما مسئولّیت و اهم دانشگاهی و راانه

های اتی ایفاد نمائیم؛ از انجام توصیهدریود را به
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ای گرفته تا برحذر دا تن دیگران ناآگاه در انجام قرنطینه

رفتارهای پریطر. برای انجام درات هدف فوق، 

های معمول مواجهه مستقیم رغم اینکه از طریق  یوهعلی

توان راه به جایی برد، ولیکن با ابزارهای نو تاری و نمی

تماعی که فضای مجازی در های اجتصویری  بکه

تر توان اثرگذار بود و جلوی وییمایتیارمان گذا ته، می

 دن اوضاع را گرفت. بنابراین، مدیریت یک ابربحران 

ملّی نیازمند بسیج همه نیروهای اجتماعی )حتّی 

های  دیدی هایی که به دالیل مختلف واکنشگروه

ر در جانبه مردم اات و این کادا تند( و همراهی همه

 رایط افول ارمایه اجتماعی در کشور، ضرورت 

 یابد.           بیشتری می
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 دارد؛ شهی که پاس رعیت نگاه می

نونی ک های حاکمیت در شرایطمسئولیت نگاهی به

  19مواجهه با ویروس کووید 
 

 فرهاد بیانی

 علم و فناوریعضو هیات علمی گروه مطالعات 
 و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

 ارآغاز

در این نو تار پاره ای نکات در باب وظایف 

حاکمیت در جهت بهبود  رایط و کاهش آالم مردم در 

وضعیت کنونی آورده می  ود که به نظر می راد چندان 
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تازگی ندارد و بر بیشتر اصحاب معرفت آ کار اات اما 

بر ابیل تذکار و تکرار آورده می  ود که امید اات 

د. پیش از هر چیز ذکر دو نکته واجب به نظر می مفید افت

اات « بحران»راد؛ یکم،  رایط کنونی مصداق واقعی 

اات که نیازمند « چند وجهی بودن»لذا واجد یصیصه 

بوده که یود نیز امری اات دارای « مدیریت بحران»

 ئون متعدد و متنوع. به همین یاطر برای عبور از این 

عرفت به میدان آیند و هر وضعیت باید اصناف مختلف م

یک به طریقی در پی تسهیل مشقات برآیند. اگرچه 

ناگفته پیداات که اصحاب االمت و بهدا ت در 

نخستین و یطیرترین گام این مواجهه قرار دارند اما 

مدیریت بحران امری فرابخشی اات که الجرم یه یک 

تالش جامع و هماهنگ نیاز دارد. دوم، هرچند در 

این  رایط بغرنج، مردم و ملت نیز وظایفی مواجهه با 

برعهده دارند اما بیشتر بایدها و نبایدها و ایااتگذاری 

ها باید متوجه حاکمیت و نهادهای تصمیم ااز و تصمیم 

گیر با د. تنها به یک دلیل ااده و آن اینکه تصمیم 

گیری و اجرای آن نیازمند منابع و قدرت اات که این 

هی تنها در ید حاکمیت اات لذا دو به صورت قابل توج
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واجب اات روی اخن با حاکمیت با د. در این نو تار 

کو ش می  ود که به صورت مجمل و عملیاتی 

مواردی برای بردا تن گام های کارا و راهگشا طرح 

 ود که در کوتاه مدت قابل اجرا نیز با د. پس از گذر 

ایی از بحران می توان به راهبردهای بلند مدت و زیربن

 نیز اندیشید.

 

 پذیرهای آسیبضرورت توجه به معیشت گروه .1

پیش و بیش از هر چیز باید وضعیت معیشتی و 

اقتصادی مردم )در این وضعیت میزان قابل توجهی را 

 امل می  ود نه فقط آن تعدادی که حاکمیت اعالم 

کرده اات( لحاظ  ود. در یانه ماندن و بیرون نیامدن 

سندیده اات اما یک  رط عمده دارد امری ضروری و پ

و آن اینکه باید مردمی که در منزل می مانند از نظر 

نیازهای ضروری و اولیه )مواد غذایی، مواد بهدا تی و 

در غیر این  1احساس امنیت اقتصادی( تامین با ند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

. برای نمونه کشور چین )که چندان کشور قابل ااتنادی نیست اما در 1 

را قرنطینه این مورد ویژه می تواند الگو با د( طی ایامی که ااتان ووهان 
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صورت برای تامین نیازهای واجب یود و یانواده به 

طریقی برای یالی  ناچار یانه را ترک می کنند و به هر

نبودن افره  ان متوال می  وند. در این  رایط 

غیرمنطقی نیست که مردم  در اختی و تنگ داتی نسبت 

به یطر بیماری بی تفاوت و بی مالحظه  وند. تامین 

نیازهای معیشتی بخش قابل توجهی از مردم که به 

اصطالح روزمزد هستند و برای امرار معاش حتما باید 

در بیرون یانه بگذرانند، فربه ترین وظیفه و ااعاتی را 

مسئولیت حاکمیت در این  رایط اات. به عالوه، ناگفته 

پیداات، که مالیات، پردایت اقساط، هزینه های مربوط 

به حامل های انرژی و غیره نیز باید دات کم برای یک 

بازه  ش ماهه به تعویق افتد تا هم امنیت روانی حاکم 

ان کافی برای ارواامان دادن به  ود و هم مردم زم

 اوضاع آ فته اقتصادی  ان دا ته با ند.

 شفافیت در اطالع رسانی .2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

هزار کامیون را مسئول تامین غذا، دارو، لباس و اایر  40کرده بود حدود 

 مایجتاج مردم قرار داد.
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کاهش چشم گیر اعتماد اجتماعی ملت نسبت به 

حاکمیت طی اه دهه اییر ابب  ده تا ارمایه 

اجتماعی حاکمیت رو به افول با د و در نتیجه منابع 

نظام ایاای  اطالع راانی و آگاهی بخشی  وابسته به

حاکم، از نظر مردم مورد تردید جدی قرار گیرند. در این 

 رایط منابع دیگری از جمله  بکه های اجتماعی را 

دنبال می کنند که بیش از آنکه بینا کند نابینا می اازد. 

 ایعه پراکنی و اطالعات غیرعلمی به آفتی برای آرامش، 

له بحران امنیت و مواجهه صحیح مردم با بحران ها ازجم

کنونی بدل  ده اات. تغییر این رویه نیازمند زمان نسبتا 

طوالنی اات اما برای کوتاه مدت می توان از  یوه هایی 

مانند اصالح آمار های مصلحتی و ارائه ارقام دقیق 

قربانیان آغاز کرد و ابعاد حقیقی بحران از یک او و 

ظرفیت ها و محدودیت های حاکمیت در مواجهه با آن 

ز اوی دیگر برای مردم تشریح و تصریح  ود. به ا

عالوه می توان برای کاهش اضطراب عمومی که در 

جامعه حاکم اات تا اندازه ای هم بر این واقعیت تاکید 

)کرونا( الزاما  19کرد که بیماری نا ی از ویروس کووید 

به معنای مرگ نیست و بخش قابل توجهی از افراد بدون 
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بیماری را از ار می گذرانند )در هیچ آایب و عالئمی 

درصد( و از میان کسانی که عالئم مشخصی  85حدود 

دارند نیز تعداد قابل مالحظه ای بهبود می یابند و حتی 

نیازمند مراجعه به بیماراتان هم نیستند. اگرچه تاکید بر 

این موارد نافی اهمیت موضوع پیشگیری و رعایت 

 نکات بهدا تی الزم نباید با د.

 توجه ویژه به سالمت کادر درمانی .3

در هر دوره ای از تاریخ بشر هر گاه جنگی در گرفته 

اات تمام منابع و امکانات جامعه در ابتدا در ایتیار 

نیروهایی قرار می گیرد که در میدان مبارزه قرار دارند. 

تجهیز اربازان و ایجاد احساس امنیت در آنها یکی از 

ردی آنان در انجام وظایفشان در مهم ترین عوامل در پایم

میدان جنگ اات. در  رایط کنونی هم باید چنین با د. 

افراد کادر بهدا ت و درمان که نزدیک ترین و بیشترین 

مواجهه را با این ویروس دارند الزم اات که هم از نظر 

جانی و هم از جنبه روانی در امنیت باالیی قرار گیرند. 

احساس ناامنی کنند این یطر  اگر به هر دلیل این افراد

به صورت بالقوه وجود دارد که وظایف به  کل کافی و 
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وافی به انجام نراد، که به هیچ وجه غیرمنطقی هم 

نیست. لذا توجه جدی به فراهم کردن لباس، ابزار و 

امکانات پیشگیرانه ای که االمت این نیروها را تامین 

یژه اینکه کادر کند نیز باید در اولویت قرار گیرد. به و

درمانی عالوه بر االمت یود نگرانی مضاعفی در باب 

 صحت و االمت اعضای یانواده  ان نیز دارند.

 

 تخصص گرایی .4

تخصص گرایی از هدایا و مزایای اندیشه و بینش 

مدرن اات. به تعبیر دیگر، کار را به کاردان اپردن 

 همواره مهم اات و در  رایط کنونی که کمبود منابع

امری دور از ذهن نیست اهمیت دوچندان می یابد. 

حرکت های یودجوش و مردمی اگرچه در درون یود 

حس مسئولیت پذیری قابل تحسینی دارند اما گزینه 

مناابی در یصوص کارهای تخصصی نیستند و بیشتر به 

اتالف منابع منجر می  وند تا اینکه باری از دوش 

ریق راانه های رامی جامعه بردارند. در این روزها از ط

و غیررامی گروه ها و اجتماعاتی به تصویر کشیده می 
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 وند که می کو ند برای ضدعفونی محیط قدمی 

بردارند اما چون تخصص الزم را ندارند لذا این نیت 

نیک الجرم به نتیجه ییر نیز نمی انجامد و فقط حجم 

قابل توجهی از مواد  وینده و ضدعفونی کننده از بین 

وند. بخش زیادی از این مواد بر روی اطوحی می ر

مورد ااتفاده قرار می گیرند که به هیچ وجه احتمال 

تماس دات یا بدن انسان با آنها نمی رود که موجب 

انتقال ویروس  ود. مانند ضدعفونی کردن دیوارها، 

تابلوهای مربوط به ااامی کوچه ها و ییابان ها و 

دعفونی ندارند. لذا با مواردی مانند این که نیازی به ض

بکارگیری تیم های تخصصی و ااتفاده از مشاوره با 

متخصصان این حوزه باید تالش های پاک مردمی جهت 

یابند و مسیر درات را طی کنند که هم ابب اتالف 

منابع و انرژی نشود و هم بتواند راهگشا با د و ما را به 

 هدف موردنظر نزدیک کند.

 ارانجام

هر موقعیت چالش برانگیزی می توان در مواجهه با 

در اه رده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مالحظاتی 
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را دا ت. در  رایط کنونی که در وضعیت رویارویی 

جدی و بی وااطه ای با بحران هستیم منطقی به نظر می 

راد که بیشتر بر راهبردها و برنامه های کوتاه مدت و 

ر اات که واکاوی عمیق زودبازده تمرکز کنیم. البته آ کا

تر و گسترده تر ابعاد مختلف این وضعیت و وضعیت 

 های مشابه امری ارزنده اات اما به وقتش.

موارد مطروحه، به نظر نگارنده، فربه ترین اولویت 

هایی اات که باید در  رایط کنونی از جانب حاکمیت 

لحاظ  وند. برای اجرایی  دن هر کدام از آنها نیز باید 

ارهای ویژه و کارآمدی در پیش گرفته  ود. جهت اازوک

عملیاتی کردن این پیشنهادات کو ش می  ود تا، در 

حد بضاعت نگارنده و نگا ته، اازوکارهایی پیشنهاد 

  ود.

 پیشنهادهای اجرایی

. جهت رایدگی بیشتر و بهتر به وضعیت گروه ها 1

و اقشار کم بضاعتی که در  رایط کنونی با مصائب 

جدی تری نیز مواجه اند می توان کمک های اقتصادی 

نقدی به حساب ارپراتان یانوار واریز کرد و در 
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مقابل، از توزیع بسته های کمکی که  امل اقالم با د 

یودداری کرد. به دو دلیل؛ یکم، اازوکار توزیع اقالم 

الجرم ابب  کل گیری تجمع می  ود که این یود از 

اات و می  19 -دآفات مواجهه صحیح با ویروس کووی

تواند ابب  یوع بیشتر بیماری نا ی از آن  ود. دوم، 

برای افرادی که در مضیقه مالی هستند هیچ چیز بدتر از 

آن نیست که به جای آنها، نیازهایشان را تشخیص دهیم 

و درصدد تامین آنها برآییم. کمک های نقدی در قالب 

تواند واریز وجوهی معقول و راهگشا، در این  رایط می 

بهترین  یوه با د. البته یک  رط فربه دارد و آن اینکه 

کاریانه های تولید اقالم ضروری معیشت مردم و 

فرو گاه های توزیع آنها با قوت تمام به فعالیت یود 

ادامه دهند تا مردم بتوانند از مبالغ مذکور ااتفاده الزم را 

 ببرند. 

د بیش از . برای نیل به  فافیت در آگاهی راانی بای2

واقف بود و اقرار « حقیقت»هر چیز به قوت و اهمیت 

کرد و اجازه نداد هیچ نوع مصلحت اندیشی، ایاای 

کاری و نظرگاه های ایدئولوژیک پرده ای بر چهره تابان 
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آن بیفکند. دات کم در  رایط کنونی باید دات و پای 

ایاات و ایاات زدگی را کمی جمع تر کنیم تا 

یابد. بدور از ایجاد رعب و وحشت  حقیقت مجال تنفس

)کاری که معموال  بکه های اجتماعی انجام می دهند(، 

حقایق الزم را در مورد میزان ویامت اوضاع، کم کاری 

های صورت گرفته و برنامه هایی که در پیش رو باید 

با ند مطرح کرد. حتما به نقاط ضعفی که کشور در 

صریح ا اره  مواجهه با وضعیت کنونی دارد به صورت

 ود تا مردم نیز به حسن نیت حاکمیت دلخوش با ند. 

حاکمیت نیز از یاری یواهی از مجامع بین المللی ابایی 

ندا ته با د چراکه برای مردم بسیار قابل درک یواهد 

بود که حل و فصل چنین  رایط بغرنجی الجرم به 

کمک های دیگر ملل نیز نیاز یواهد دا ت. هر تال ی 

ظ جان و امنیت مردم نه ضعف حکومت بلکه برای حف

 بر صداقت و پایمردی آن را  هادت می دهد.

. تهیه اقالم و امکانات ضروری مربوط به کادر 3

درمان که واجد کارایی و کیفیت الزم با ند امری هزینه 

بردار اات به همین جهت امید اات حاکمیت به وزارت 
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این اقالم در  یانه های مربوطه کمک الزم را برای تامین

نظر گیرد. پس اندازهای هر کشوری یقیناً برای روزهای 

مبادا در نظر گرفته  ده اات، امروز همان روز مبادا 

اات. می توان از ذیایر ارزی و صندوق تواعه ملی 

برای این کار بهره برد. همچنین از منابع بودجه ای 

مراکزی که فعالیت هایشان در این  رایط کمتر ضرورت 

رد )مانند مراکز فرهنگی و مذهبی( یاری گرفت. به دا

عالوه، دات یاری به اوی نهادهای غنی که اینک باید 

مردمی بودن و یادم بودن یود را بیش از هر وقت 

دیگری نمایش دهند )مانند آاتان قدس رضوی و ...( نیز 

باید دراز کرد. هرچند انتظار ملت در این  رایط این 

ها یود پیش قدم با ند. حفظ اات که این دات نهاد

 جان و آبروی انسان باید در اولویت نظرگاه دینی با د.

. منابع موجود، که می تواند ناکافی هم با د، باید 4

به  یوه بهینه ای مورد ااتفاده قرار گیرند و این هم 

میسر نیز مگر با اتکا به کارگروه های تخصصی که فقط 

ر یابند. مصلحت افراد کارا و کاربلد در آنها حضو

اندیشی به آفتی برای این ملت بدل  ده اات. دات کم 
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اینک که جان ملت در میان اات بهتر اات این مصلحت 

اندیشی کنار نهاده  ود. افراد غیرضروری که تخصص 

الزم را ندارند در امور مربوط به این مسئله دیالت نکنند 

تا گروه های مسئول و متخصص به میدان آیند و از 

ا ته های موجود بهره بهینه را ببرند. دینداران معیشت د

اندیش و افرادی که حتی ممکن اات ییریواه با ند اما 

تخصص الزم را ندارند اگر در این  رایط به میدان آیند 

تلقی می کنند و این آفتی « کار زیاد را معادل کار درات»

یانمان اوز اات. باید کارها به  کل بهینه انجام  ده و 

تواط کاربلدان به دات گرفته  ود تا ثمره ی بهینه 

 دهد. 
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              الهیات امروزی و  ،کرونا

 له آینده علم در ایرانأمس

 

 جبار رحمانی

 عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 

های عمومی، بهدا ت عمومی، االمت بیماری

می هستند که در زندگی انسان مدرن عمومی و ...، مفاهی

اند.  اید این مفاهیم در نگاه اول، اهمیت بسیاری یافته

صرفاً اموری معطوف به االمت بدنی و بیولوژیک افراد 
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راد، اصواًل ها درنظر گرفته  وند. اما به نظر مییا گروه

بدن، االمت، بیماری و بهدا ت که در وهله اول به 

دانیم، به  دت ت مربوط میپز کی و متخصصان بهدا 

توان آنها را اموری چندوجهی و چندالیه هستند که نمی

بدون توجه به ایاات، الهیات، اقتصاد و جامعه و 

های ای نظامفرهنگ فهمید. به همین دلیل در هر جامعه

کنند نه تنها این مفاهیم دانش و نهادهای قدرت اعی می

هدف اصلی آنها و مقوالت کلیدی را تعریف کنند، بلکه 

به وااطه تعریف این مفاهیم، کنترل جامعه و بازتولید یا 

 با د. براایت اقتدار یود ان و ا عمال آن اقتدار می

های دانش و ای نظامبر این اااس، در هر جامعه

قدرت اعی در مهار این مفاهیم و پیامدهای حاصل از 

سب ها و نهادهای مختلف، هرکدام حاند. جریانآن دا ته

 وند. این منابعی که در ایتیار دارند وارد این نزاع می

موضوع در ایران مدرن، باالیص از دوره قاجار به این 

او اهمیت بسیاری یافته اات. زیرا از این دوره اات که 

یکی از وظایف حکومت تأمین بهدا ت عمومی و 

مراقبت از االمت عمومی  هروندان اات. زمانی که 

بیماری های عمومی )وبا، طاعون، ...(  بحرانهایی مانند
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ظهور می کردند، این مساله اهمیت بسیاری می یافت که 

چگونه باید با یک بیماری بزرگ فراگیر مبارزه کرد و 

جان االم به در برد و چگونه نیز باید آن را توجیه کرد و 

توان توضیح داد. با توجه به زمینه تاریخی جامعه ما، می

در مواجهه با این مقوالت در نگاه کلی  چندین گفتمان را

( گفتمان طب انتی که اعی دارد در بسیاری 1بر مرد: 

ای که از موارد با کمک مشروعیت حاصل از دین و بهره

های بومی طبی در طی تاریخ برده، یودش را از دانش

های بینی و همچنین راهمدعی نظام متقنی از دانش، جهان

و تداوم زندگی معرفی کند.  الصحه و تأمین االمتحفظ

های دیگری هستند که از ( در کنار این طب انّتی، طب2

اند و در جامعه ما حضور دارند، با های دیگر آمدهانّت

این تفاوت که این بار الهیات پشتیبان آنها، همراهشان 

نیست، گاه در انت های محلی طبی و  به طبی و گاه 

ونانی، طب در انت های منسجم طبی مانند طب ی

( اما یک رقیب دیگر در 3هندی، طب هومیوپاتی و.... 

این میان ظهور یافته که بسیار جدّی و پرتوان نیز وارد 

این معرکه  ده اات: طب مدرن و الهیات ضمنی آن در 

قالب علم مدرن )باالیص پوزیتیویسم(. از این رو 



 در ایران  کروناویروس حران بفرهنگی اجتماعی  ابعادجستارهایی در  / 118

های مختلف همیشه در جامعه ما جدالی بین این گفتمان

قدرت و ابعاد طبّی و الهیاتی آنها و در نهایت  دانش/

موقعیت و منزلت اجتماعی آنها وجود دا ته اات. در 

توان از نوعی همزیستی میان اینها  رایط عادی، می

صحبت کرد که هر کدام پیروان و مریدان یاص 

یود ان را دارند. حتی گاه آدمها فرصت و  رایط کافی 

ت و گاه همزمان آزمایش دارند که این طب ها را به نوب

کنند. اما در موقعیت هیا حاد و حبرانی مانند یک بیماری 

فراگیر کشنده )وبال، ماالریا، ال و...(، این نزاع گفتمانی 

 ود و  اهد نوعی جنگی و نمایش قدرت  روع می

 ها هستیم. تمام عیار میان این گفتمان

اصوال نزاع طب انتی و طب مدرن از دوره قاجار در 

دو عرصه  روع  د، االمت  اه و درباریان و همچنین 

االمت عمومی و جلوگیری از کشته  دن مردم در 

مواجهه با بیماریهای واگیر عمومی. حال، بعد نزدیک به 

دو قرن، این مجادله با ورود کرونا رنگ و بوی دیگری 

به یودش  گرفته اات. این بار مسأله کرونا و  روع آن 

شور، از  هر قم، این نزاع را به طبق ایبار عمومی ک

 دت برجسته و بزرگ کرده اات. مسأله کرونا، در افواه 
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عمومی، صرفاً یک بیماری ااده نیست، مسأله مرگ و 

زندگی اات. هرچند میزان مرگ در این بیماری چندان 

بودن آن، هم زیاد نیست، اما تلقی عمومی از کشنده

حساس و ملتهب  مواجهه با این بیماری را به یک پدیده

و پرااترس بدل کرده که گاه ترس از کرونا یودش 

بیشتر از کرونا اثر منفی دارد. در نتیجه برای بریی از 

اذهان مردم مواجهه با کرونا به مسأله مرگ و زندگی 

ترین تبدیل  ده اات. به همین دلیل غریزه بقا، کلیدی

های فردی و عنصر در همه رفتارها و ایااتگذاری

اند،  ده اات. طنزهایی که این روزها رایج  ده جمعی

دهند این مسأله را به یوبی به طور نمادین نشان می

این روزها اگر کسی عطسه کنه، دیگه بهش نمیگن ":

.  اید این طنز که "عافیت با ه، بهش میگن، ای مرگ

تأکیدی بر نقش عطسه در پخش این بیماری دارد، آن 

را به یک رابطه عریان و مند مناابات اجتماعی آداب

ای که در آن معطوف به اایه مرگ بدل کرده اات، رابطه

مند و ای زنده و آداباایه مرگ هست، نه جامعه

 ایالقی. 
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اما چگونه باید این منازعه کرونا و الهیات نهادهای 

دینی در جامعه ایرانی را فهمید. این روزها یبرهای 

های لما، هیاتمتفاوت و گاه نقیضی در باب واکنش ع

 ود. از مذهبی و عتبات مقدس نسبت به کرونا دیده می

گوید برای یک او تولیت آاتان قدس رضوی می

تعطیلی حرم، تابع نظر وزارت بهدا ت هستیم، از آن او 

تولیت آاتان حرم حضرت معصومه قم، تعطیلی نماز 

پذیرد و باز هم نماز جماعت در  هری جماعت را نمی

د که بیشترین فراگیری و مرگ و میر نا ی کنبرگزار می

از این بیماری را دا ته اات. آن اوتر بریی مداحان 

اند و بریی  ان را تعطیل کردهمعروف پایتخت، محافل

 اند که مراام طبق روال برگزار یواهند  د. هم گفته

راد این تعارضها و تضادها چندان هم به نظر می

نها  اخ و برگ نزاعی ریشه نیستند، آاابقه و بیبی

هستند که در دو قرن اییر در بدنه جامعه ایران  کل 

اند، نزاعی که  اید بهتر اات بگوییم به یطا، گرفته

های یودش را بر  کل گرفت و تداوم یافت و هزینه

جان و مال این مردم تحمیل کرد. این نزاع، نزاع علم و 

وابط دین بود. هرچند علم و دین در همه جای دنیا، ر
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اند و گاه این روابط به صورت همکاری، مختلفی دا ته

نزاع، رقابت، تضاد و... بوده، اما تصور عمومی در تاریخ 

فرهنگی کشور ها، معموالً معتقد به نوعی تضاد و رقابت 

و نزاع میان اینهاات. لذا کمتر به اایر ا کال رابطه میان 

ابتدا  این دو ااحت الهیاتی و علمی توجه  ده اات. از

در ایران مسأله مواجهه با علم جدید و باالیص طب 

جدید، مواجهه و رقابت دو نوع الهیات بود. به همین 

دلیل همیشه جدالی بین این دو گفتمان  کل گرفته 

اات. زیرا این دو ااحت معرفتی، صرفًا به مثابه 

اند، بلکه نهادهای های معرفتی اامان نیافتهمسأله

های منزلتی و حتی ی اجتماعی، گروههااجتماعی، مسأله

های اقتصادی و نمادین و فرهنگی معطوف به ارمایه

ها، ای از گروه ان در نهایت ترکیب پیچیدههرکدام

های عینی اجتماعی و مسائل معرفتی و حتی مسأله

الهیاتی و... را ایجاد کرده اات. در نتیجه مسأله اصلی نه 

نزاع قدرت و منزلت  نایتی، بلکه یک یک نزاع معرفت

نفعان یود ان را هم بود. هرکدام، آدمها و حامیان و ذی

دا تند. برای همین این نزاع بیش از هر چیزی 

های اقتصاد ایاای یودش را دا ت. این داللت
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معرفتی علوم  -های منزلتیهای گفتمانی بین گروهرقابت

دینی انّتی و علوم مدرن، حول تضاد علم و دین 

 د، گویی علم و دین د من یکدیگرند.  بندیصورت

های اجتماعی هرچند در واقع مسأله رقابت نظم

هایی نفع از هر کدام از اینها بودند، گروههای ذیوگروه

که یک طرف، دین و الهیات انّتی و طب انّتی را ابزار 

نزاع و غلبه و اعمال قدرت و کسب مشروعیت یودش 

از موضع علم جدید انتخاب کرده بود و طرف مقابل هم 

و طب مدرن و با ابزارهای علمی وارد این جدال و 

رقابت اجتماعی و ایاای  ده بود. هرکدام یودش را 

تنها حامل حقیقت می دانست، یکی به پشتوانه حقیقت 

دین و دیگری به پشتوانه حقیقت علم. هر دو به نیروی 

 ایمان به این حقیقت ها وارد کارزار  ده بودند. 

ای از رو نفکران نزاع تاریخی بود که عدّه در این

اعی کردند راه میانه را انتخاب کنند و نشان دهند که 

علم و دین نزاعی ندارند و ااالم با علم اازگار اات و 

تالش کردند ابعاد علمی و منطقی و ریاضی دین و منابع 

مقدس را نشان دهند. اینها هم راه اومی بودند که در 
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زاع یود ان را تعریف کردند و وارد نسبت به طرفین ن

 مجادله  دند.  

فارغ از اینکه این نزاع در تاریخ ما چه پیامدهایی 

برای جان و مال مردم دا ته، مسأله اصلی آن اات که 

دو موضع و ااحت مورد نزاع بود: یکی ااحت الهیات 

بینی بود و دیگری ااحت تدبیر زندگی و امر و جهان

بیماری. در نتیجه این نزاع بود که  دنیایی یعنی االمت و

علم به تدریج نه یک ااحت معرفتی با منطق 

پذیری یودش، بلکه به یک ااحت حقیقت و ابطال

ایمان تبدیل  د، لذا مسأله اصلی آن بود که چه کسی 

بینی را باید بگیرد. آن اوتر نیز جایگاه الهیات و جهان

و  طب انّتی و طب مدرن در این که چه کسی بهتر

آورد و تر بهدا ت و االمتی را به ارمغان میموفق

کند، رقیب هم  دند. تدایل و بیماری را درمان می

آمیزی این دو دعوا، در نهایت ترکیب طب انّتی و درهم

مثابه الهیات الهیات دینی را در مقابل طب مدرن و علم به

بندی یطاگونه ما با معرفت مدرن قرار داد. این صورت

د که هنوز هم تداوم دارد. هرچند این روزها علمی بو

همانگونه که رو نفکران دینی راه میانه آ تی علم و دین 
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را انتخاب کرده بودند، علما هم راه میان هم این و هم 

گویند که داتورات بهدا تی را اند. میآن را انتخاب کرده

رعایت کنید و هم زیارت عا ورا بخوانید. اما بنیان این 

 یامدهای بسیاری برای جامعه ما دا ته اات. نزاع پ

در نگاهی اجمالی به تاریخ این منازعه در حوزه 

االمت عمومی و بهدا ت عمومی، تا نیم قرن اییر، 

برنده نهایی دین انتی و طب انّتی بوده، لذا به وااطه 

این موقعیت برتر و ارمایه های نهادی و فرهنگی ای که 

فرهنگ لم را به یک یردهدر ایتیار دا ته توانسته ع

های  هری  طبقه متواط به باال تقلیل دهد. اما در دهه

ها و تعارضها تغییر کرده و الهیات و طب اییر این تالقی

انّتی برگ برنده را ندارند. در گذ ته حاکمان باید به 

زور و بخشنامه مردم را وارد گفتمان االمت عمومی و 

لبته حکومت نیز کردند و ابهدا ت عمومی مدرن می

حکمرانی یودش را از این طریق اعمال و بازتولید 

کرد. اما امروزه تلفیق دین و حکومت ابب  ده در می

عمل نهاد رامی دین نیز به حامی نهاد طب مدرن و 

 االمت عمومی بدل  ود.



/ در ایران کرونا ویروس فرهنگی و اجتماعی بحران  ابعادجستارهایی در 

125 

توان ذیل به تعبیری، تاریخ مدرنیته در ایران را می

در قالب همین مقوله بهدا ت و االمت باالیص 

بهدا ت عمومی فهمید. از این منظر تاریخ مدرنیته ایرانی 

تاریخ گذار از طب انّتی به طب مدرن اات. جایی که 

های انّتی دات کشید و به پز کان فرنگی  اه از حکیم

اعتماد کرد. و در عرصه عمومی نیز االمت مردم از 

دات طب عامیانه و اّنتی و رماالن و ... به دات 

نهادهای بیماراتان و ... افتاد. به نقل بریی  پز کان و

بار بر آن  د از امیرکبیر براى نخستین"منابع تاریخی

ی کند. گیر همچون آبله پیشگیری جدّهاى همهبیماری

ها و ها و مسائلی فراوان از اوی گروهالبته او با مانع

کوبی رو  د. اجرای آبلهقشرهای گوناگون جامعه روبه

های ها و رودرروییهمان آغاز با مخالفتدر ایران از 

بسیار انجام گرفت؛ بسیاری با وجود همه فشارها و 

اجبارهای حکومتی، نظارت بر انجام آن و تعیین 

هایی برای متخلفان، باز از کوبیدن آبله دوری جریمه

جستند. این بیماری حتی تا روزگار معاصر نیز تلفات می

ل اده چهاردهم دا ت و بسیاری از مردم تا اوای

دادند. یور یدی در بریی مناطق به تلقیح تن نمی
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هایی روش ،هانهادهای حکومتی به دلیل همین ایستادگی

گوناگون برای برانگیختن مردم به زدن واکسن آبله به کار 

چندین بار درباره لزوم « اتفاقیهوقایع»گرفتند. روزنامه می

رت و لزوم این هایی منتشر کرد تا ضروکوبى نو تهآبله

کار را به مردم یادآور  ود. یکی از مطالب آن روزنامه 

در ممالک محرواه »قمری چنین بود  1267به اال 

 ود نایو ی آبله عمومی اات که اطفال را عارض می

د، ا خاصی که کنکه اکثری را هالک یا کور و معیوب می

اند در بزرگی بیرون در کودکی این آبله را درنیاورده

های عمومی بیماری 1."...راندآورند و به هالکت میمی

مانند آبله، وبا، ماالریا و ... دوره به دوره مرگ و میر 

ها ای این بیماریکردند و به گونهفراوانی ایجاد می

های تمدنی نیز گاه ایجاد  دند که افولفراگیر می

( نیز 1398کردند. فوزیه جوانمردی در مقاله یودش )می

کند ه مهمی در تاریخ االمت عمومی ا اره میبه نکت

کی پز  های که بطوریاص در زمیننخستین نشریه"

 آن ه نخستبود که  مار الصحهحفظ همنتشر  د، مجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 1 https://www.cgie.org.ir/fa/news/155243  

https://www.cgie.org.ir/fa/news/155243
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 مشروطه نهضت پیروزی از پیش اندکی ق،1324 صفر در

منتشر  د. صاحب امتیاز این نشریه دکتر علی اصغر 

اللّه طبسی بود که به نفیسی و مدیریت آن با آقا میرزا ااد

در این  1." دصفحه منتشر می 27صورت ماهنامه و در 

بینیم به تدریج بر ااز و برگ ایر تاریخی اات که می

 وند، ها تأایس می ود، بیماراتانطب مدرن افزوده می

در دربارها طبیبان انّتی، جایشان را به طبیبان مدرن 

ان به فرنگ، چند های ایردهند. از میان اولین بورایهمی

روند. همه اینها چریشی نفری برای یواندن طب می

مهم در مناابات ایرانیان با بدنشان در قالب مفهوم 

 کرد. االمتی و بهدا ت ایجاد می

توان بازیوانی از این منظر، تاریخ تجدد ایرانی را می

کرد. اما مهمترین مسأله در این تاریخ تجدد ایرانی 

ما با علم مدرن به یک صورت یک  دن مواجهه تبدیل

مسأله الهیاتی اات. به همین دلیل مسأله در اصل طب 

انّتی و پز کی مدرن نیست، بلکه مساله اصلی در علم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

در بازتاب گفتمان پز کی "( 1398جوانمردی، فوزیه و دیگران ). 1 

 ۀٔ،  مار17 ۀتاریخ علم، دوردر  "مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول

 . 117-134، صص 1398 تابستان و ، بهار1
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به مثابه الهیات و دین انّتی اات. اما در جامعه امروز 

ایران که حکومت مدرن ما با نهاد دین یکی  ده و از آن 

ومی بر مبنای طب او حکمرانی در حوزه بهدا ت عم

مدرن تعریف  ده اات، طب مدرن قدرت بیشتری برای 

ورود به این نزاع و به زانو درآوردن رقیب تاریخی 

یودش پیدا کرده اات. اگر در گذ ته  اهان به داتور 

و با جریمه مراکز و نهادهای دینی را مجاب به همراهی 

این  ها(، اماکردند )مثالً در آبله کوبیبرای طب جدید می

روزها عالمان دینی در کسوت رهبران ایاای این 

ای عمل گیرند و به همان  یوهتدبیرها را پیش می

کوبی را گوید. اگر روزی آبلهکنند که علم مدرن میمی

دانستند، این روزها مجرای ورود جن به درون آدمی می

بیوتیک اند که آنتیبزرگان دینی، دات به آامان برده

ونا پیدا  ود و حکومت و دولت کفایت الزم برای کر

 الزم برای تأمین مااک و مواد ضدعفونی را دا ته با ند. 

توان نتایج جدید آن اما در این نزاع که در نهایت می

را وقتی ببینیم که توجه کنیم تولیت حرم امام رضا بستن 

و بازکردن حرم را منوط به نظر وزارت بهدا ت دانسته، 

اروصدا از قم به تهران گ را بییا آنکه علمای بزر



/ در ایران کرونا ویروس فرهنگی و اجتماعی بحران  ابعادجستارهایی در 

129 

اند تا در قرنطینه با ند. در این میان دینداران میانه آورده

ها( هستند که در واط ها و زائران حرم)در قالب هیأت

نظام این نزاع هستند. و گاه بریی اند. گویی پیادهمعرکه

از این پیاده نظام ها هنوز در صحنه نبرد هستند و به 

کنند و از دین و طب انتی در برابر می ان عمل وظیفه

 کنند. پز کی مدرن و الیهات مدرن علمی آن دفاع می

اما یک پیامد تلخ این ماجرای دویست االه  نزاع علم 

و دین در ایران آن اات که اگر علم در نزاع در حوزه 

االمت عمومی و بهدا ت عمومی پیروز  ود که این 

اات، به دلیل  رایط راد پیروز  ده روزها به نظر می

تاریخی  و صورت بندی این نزاع، علم در جایگاه دین 

تکیه یواهد زد. از یکسو دین وارد نزاعی  ده که 

کفایت الزم برای مسأله بهدا ت و درمان و االمت را 

ندارد و کار اصلی دین نه تأمین بهدا ت، که حل مسأله 

ی های معنایی و ایالقمعنای زندگی و تأمین پشتوانه

برای زندگی اات، ولی در این نزاع، دین به حامی و 

همدات طب انّتی بدل  ده اات یا حداقل در همان 

زمین عمل میکند. هرچند بسیاری از عالمان در االهای 

اییر به تفکیک طب انتی از صفت ااالمی تأکید 



 در ایران  کروناویروس حران بفرهنگی اجتماعی  ابعادجستارهایی در  / 130

اند که طب انتی، لزوماً طب اند. و ااتدالل کردهکرده

فواه عمومی طب انتی، که به ااالمی نیست. اما در ا

نامهای طب ااالمی و طب رضوی و طب نبوی و... 

 هرت یافته، عمیقاً داللت دینی دارد. لذا نزاع علم و دین 

در زمین بهدا ت، نزاعی اات که قطعاً به  کست دین 

یواهد انجامید و موجب افول اقتدار دین در جامعه 

ری به یواهد  د. باالیص وقتی که دینداران با امو

اصطالح بدیهی االمتی و بهدا تی به تقابل برمی 

ییزند، مانند ماجرای اییر در باره بسته  ده حرم 

حضرت معصومه و باز کردن بدون مجوز آن تواط 

نمازگزاران و تولیت حرم. این رفتار آنها نایوااته دین 

را وارد این منازعه کرده اات.  اید بهتر اات بگوییم 

اند، اما به انتی وارد این منازعه  دهبریی از دینداران 

دلیل پیوند این گروه از دینداران با قم به مثابه نماینده 

نهاد دین در ایران، عمالً این مشارکت یک گروه یاص، 

 به کل این قشر تعمیم داده میشود. 

نزاع تاریخی الهیات و طب انّتی با علم و طب مدرن 

راه افتاد، در که تواط دینداران و نهادهای دینی به 

نهایت به ضرر یود ان تمام  د. اما نکته اصلی آن 
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اات که به ضرر علم هم تمام  د. دین که مدعای 

زمان دا ت )چند کفایت در امور دنیوی و ایروی را هم

تر، عالمی دینی کتاب کلیدی طب مدرن را به روز قبل

گفت طب ااالمی جواب همه چیز آتش کشید زیرا می

چالشی جدّی دچار  ده اات: رقابت در را دارد( به 

ای که حسب ظاهر برگ برنده در دات پز کی عرصه

مدرن اات. اما مسأله اصلی آن اات که این نزاع غلط، 

نه تنها به دین آایب راانده و آن را مجبور کرده از 

مدعیات بریی از دینداران در حوزه امور االمت و 

ه ااحتی برد که بهدا ت و... کوتاه بیاید، علم را هم ب

جایگاهش نیست، جایگاه یک الهیات. گویی علم  جدید 

کند، هم همه ادعاهای در قامت یک  به دین عمل می

پذیری های علم مانند ابطالفالافه علم در باب ویژگی

و....، جایش را به نوعی ایقان  به دینی به علم واگذار 

 کرد.  اید از دل همین دعوای الهیاتی/طبی بین علم

مدرن و طب مدرن با الهیات انتی و طب انّتی بود که 

ای  به قدای یافته اند و طبیبان هم پز کان هاله

 فابخش  دند.  باهت رفتار پز کان مدرن با 
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بندی تاریخی جادوگران انّتی ریشه در همین صورت

 ای مانند ایران دارد. این دو در جامعه

آینده ما  برمبنای همین موقعیت تاریخی اات که نزاع

در حوزه االمت و بهدا ت آن نیست که دین مدعای 

طبی یا دنیوی فراگیر ندا ته با د، بلکه آن اات که 

پز کی مدرن را از این موقعیت  به یدایی فرود آوریم 

و داتان  فابخش پز کی را به داتان عادی و انسانی 

های معرفتی بدل کنیم، تا بتوانیم از حصار تنگ نظام

ود ان به اندازه کافی نسبی هستند و قابلیت علمی که ی

زدن بر جایگاه یقین مذهبی را ندارند، الزم برای تکیه

یارج  ویم. همانگونه که طب انّتی در قبال یطاها و 

بینیم که پذیر نبود، امروز میهایش مسئولیتناکارآمدی

پز کی مدرن هم همان یصلت را به  یوه جدیدی 

متخصصان طب انّتی در گذ ته  دارد. در پایان این نزاع

آوردند و در بودند که منافع مادی و عینی را به دات می

تاریخ امروزی ما این پز کان هستند که به وااطه داتان 

 اند. اندوزی و قدرت اندوزی کرده ان، ثروت فابخش

به همین دلیل گام دوم برای رهایی از تبعات منفی 

لم مدرن و پز کی این نزاع، یلع لباس الهیاتی از ع
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مدرن در جامعه ایرانی اات. هرچند به دلیل  رایط 

عینی که به یاطر االمت و بهدا ت عمومی هست، 

نفوذ پز کان مدرن و نهاد بیماراتان و ...، همچنان ذی

یواهند بود و نقش آنها در تداوم و براایت مناابات 

اقتصادی ایاای در جامعه ما، نیروی الزم برای بازتولید 

نها فراهم یواهند کرد. اما هر چه هست، وقتی این آ

بندی  وند، هرچند ها در منطق نامناابی صورتنزاع

ای یاص، جواب بریی نیازهای ممکن اات در دوره

جامعه و حکمرانان را بدهند، اما در بلندمدت باید مراقب 

آنها بود و مهار ان کرد وگرنه اگر روزی امیرکبیر بر 

کردن به ود که پدرش بخاطر گوشنعش پسری گریسته ب

کوبی پسرش حرفهای طب انّتی و عامیانه از آبله

یودداری کرده بود، در آینده ما نیز باید بر  رایطی 

اند و مشابه بگرییم که چرا پز کان، ااحت قدای یافته

اند. مسأله نفی اهمیت اینگونه بر جان و مال مردم چیره

ادی باید در آنها نیست، مسأله آن اات که هر نه

مختصات درات یودش قرار بگیرد که در غیر این 

 تواند تاوان بدی برای جامعه ایجاد کند. صورت می
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مثابه تکنولوژی و اثرات کرونا به

 اجتماعی آن

 

 اباذر اشتری مهرجردی 

 علم و فناوریعضو هیات علمی گروه مطالعات 
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 

 و  دن فربه به اعتراض ک زدگی درتکنی به نقد

ها و  تمام حوزه به آن حصر و تاثیر و حد بی گسترش

 حوزه به رفته رفته و گرفت نضج انسانی  ئونات زندگی

و    ناای فلسفه، روانشناای، جامعه در مطالعاتی ای

 که هایی تبیین از یکی  د. تبدیل مدیریت نهاد بهدا ت
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 اات یین مارکسیستیتب  ده، تکنیک زدگی ارائه دربارۀ

پردایت.  علمی امپریالیسم و اقتدارگرایی نقد به که

 نگاه موضوع به مارکسیستی رویکرد با که پژوهشگرانی

کردن  فردی با این روند که باورند این بر کنند، می

آن و  در دییل اجتماعی عوامل گرفتن نادیده بهدا ت،

ید بازتول در مهمی نقش انتقال از غرب و فرهنگ غربی،

 می بازی جوامع ارمایه داری اازی آن فرهنگ و باثبات

 نه معاصر، 1بهدا ت و نظام بهدا تی آنها گمان کند. به

 بلکه جزئی نیست، ارمایه داری مجزا تنها از نظام

در  کاپیتالیستی روایت یک اات. این نه آن از الینفک

 کاپیتالیسم مقومات از یکی بلکه دیگر، های روایت کنار

 اجتماعی طبقات اجتماعی بر پایۀ روابط آن در که اات

( و نهایتا بازیگران Naverro,1976)  ود می تنظیم

آن)پز کان، محققان، تولید کنندگان لوازم بهدا تی و 

طبقات در  حافظ و پاادار مثابۀ دارویی و پراتار( به

 (.Waitzkin,1978نظام ارمایه داری عمل می کنند)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

در این جستار هر جا از بهدا ت و نظام بهدا ت حرفی به میان می 1 

آیند، منظور کلیه بازیگران آن و نظام حاکم در عرصه بین المللی از جمله 

 کشور ماات.
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 مثابۀ به ی نظام بهدا تیتکنیک زدگ نقد دیگر، تبیین

 رفتار تعریف از طریق اجتماعی کنترل منظور به امری

 ;Conrad, 2007; Davis, 2010) اات 1نابهنجار

White, 2002) . نهاد  اوی از بهنجار رفتار تعریف

 در ابزاری به که اات گرفته قوتی چنان اکنون بهدا ت

 آزادی و محدودکردن کنترل برای مداران، ایاات دات

اات نمودهای آن به فراوانی در اطراف   ده بدل جامعه،

 هایی کااتی فوق تبیین دو هر .ما به چشم می یورد

 هر اما می توان اذعان دا ت دارند که از آن می گذریم

 ایر از تبیین بخشی پس از تنها الذکر فوق رویکرد دو

 دو، هر آیند. برمی تکنیک زدگی نهاد بهدا تی تاریخی

 برجسته چنان تکنیک زدگی امر را در ا تیبهد نهاد نقش

 در بهدا تی نهاد که آید می پیش  ائبه این که کرده اند

 و فعال طور به ایاای و نهادهای اقتصادی با پیوند

جامعه و بازتولید  تکنیک زدگی کار در  ده ریزی برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

نترل اجتماعی و رفتار بهنجار یا نابهنجار مجموعه بکن، منظور از ک1 

نکنهایی که در تمامی  ئونات از فردی، یانوادگی)بیشتر مسایل جنسی( و 

حتی اجتماعی)یاصه در همین موضوع کرونا و قرنطینه( نه بصورت 

 پیشنهادی و در ایتیار فرد، بلکه اجبارا به افراد تحمیل می کنند.
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 جامعه هم و هستند)مفهوم جبریت تکنولوژی( یود

 دو هر اات. درنهایت رایندف این منفعل  پذیرای   عنصر

 بیان به هستند؛ ناتوان فرایندهای مذکور تبیین از رویکرد

نیست. در  طرفه یک همیشه تکنیک زدگی فرایند دیگر

دنیای کنونی، که در جهان پیشرفته عمال در ارآغاز 

انقالب چهارم صنعتی به ار برده و اایر کشورها که 

تکنولوژی به بطور نظری در این دوران هستند، فرایند 

مثابۀ  یء )ابزار مادی و فیزیکی(، دانش )دانش 

چگونگی ثبت ا یاء(، فعالیت )مهارت، روش، 

داتورالعمل(، فرایند )با نیاز آغاز  دن و به راه حل یتم 

 دن( طی  ده و اکنون تکنولوژی به مثابۀ ایستم 

اجتماعی فنی )مانند ااتفاده از ا یاء یا افراد در یک 

نجا کرونا بعنوان تکنولوژی دات ااز مجموعه)در ای

 دانشمندان(( مورد توجه قرار دارد.

در رویکرد اییر )تکنولوژی به مثابۀ ایستم اجتماعی 

فنی( و پیش از پردایتن به اواالت اااای این جستار 

در مجله نیچر  1مقاله ای 2015باید گفت، در اال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

وان در لینک زیر مشاهده نمود این مقاله را می ت 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008
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مدیسن در یصوص کرونا ویرواها تواط دانشمندان 

امریکایی به چاپ رایده که می توان دریافت، این -چینی

ویروس بازیچه دات آنها بوده بطوریکه آنها ویروس 

جدید هیبریدی را  بیه اازی کردند تا احتمال بدهند آیا 

و کرونای یفاش می توانند  2003ویرواهای اارس 

تالقی پیدا کرده و یک بیماری جدید ایجاد  ود که نتایج 

پااخ دارد. در آزمایشگاه روی موش حاکی از مثبت بوده 

نیز آزمایش کرده و در نتایج اعالم کردند، این احتمال 

وجود دارد که این دو ویروس تالقی پیدا کرده و 

نوپدیدی و  یوع اریعی را در حد اپیدمی از ویروس 

جدید دا ته با یم)متخصصین معتقدند در  رایط طبیعی 

 امکان این تالقی بسیار پایین اات(.

توان تکنیک  می اینجاات که چگونه ال پراشح

 فهم )در باب ویروس کرونا( را  زدگی نهاد بهدا تی

  ود مستدل مدعا این  د یواهد تالش اول گام کرد. در

 تکنولوژی مثابۀ که نهاد بهدا ت و بطور بارز، کرونا به

 آرای پرتو در مدعا این اپس و معناات چه به اااااً 

راه برون رفت از این  وژی،تکنول متخصصین اجتماعی

 . ود ارائه پدیده تکنولوژیک
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 نوعی ویروس کرونا که این دادن نشان برای

مهم تکنولوژی که  و بارز ویژگی چهار اات، تکنولوژی

 ذات دا تن یعنی به نوعی بر آن نیز مترتب اات،

 می مطرح قراری بی و جبریت یودمختاری، مستقل،

 کنیم.

 نظریۀ یالف بر که اات آن تکنولوژی آموزه اولین

 تکنولوژی، تکنولوژی ابزاربودن دربارۀ متداول و رایج

اات  مستقل ذاتی واجد بلکه نیست، ما دات در ابزاری

دقیقا مشابه کرونا، در عین حال که ابزار آزمایش اات اما 

 به دترمینیسم تکنولوژیک یا جبریت ذات مستقلی دارد.

  کل را امعهج و فرهنگ تکنولوژی که اات آن معنای

را. بعبارت دیگر این  آن فرهنگ جامعه و نه و دهد می

ویروس های هیبریدی و جدید هستند که جامعه و 

فرهنگ را  کل می دهد بجای آنکه برگرفته و متاثر از 

 دیگر آن با د یا الاقل تعامل دا ته با ند. ویژگی

 که معنا این به اات، تکنولوژی، یودمختاری آن

 انسانی و تصمیم کنترل از مستقل و فارق تکنولوژی

 را یود روح یا منطق تکنولوژی دیگر، عبارت به یا اات

 که اات آن یودمختاری این های از نشانه دارد. یکی
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را  تکنولوژی یود که مهنداین و ها تکنولوژیست

 تأثیرات از دراتی درک اند، کرده ابداع و ایتراع

 هستند. ناتوان آن کنترل از و ندارند آن اجتماعی

 که آفریند می را مشکالت و پیامدهایی مکرراً  تکنولوژی

تواعه آن و  بلکه در تکنولوژی، طرد در نه ها آن حل راه

 این اات. به دیگری تکنولوژی جایگزینی و یا تولید

 تنهایی به فردی را هیچ تکنولوژی که گفت میتوان  کل

کند. نمونه مشکالت و پیامدهای  کنترل تواند نمی

اها، انواع آایبهای روانی، جانی، اقتصادی، ویرو

اجتماعی و فرهنگی و حتی ایاای اات. ویژگی مهم 

های تکنولوژیکی، در واقع نظام دیگر جبریت آن اات؛

تحمیلی از اوی یود تکنولوژی و ذات آن هستند و از 

های انتی را های جدید ارزشهمین روی با ایجاد ارزش

 به همه که کند می اجبار ایستم، پیچیدگی .کنندطرد می

 می چه دانند می ها انسان کنند. رفتار آن با طرز مناابی

 وارد این محصول وقتی اما کنند، می تولید چه یا اازند

 ایتیار از  ود می ایستم)در اینجا جامعه( یک

 این به یارج اات. دیگری  خص هر یا آن اازندگان

 کت تک از تکنولوژیک، یودمختاری و جبریت  کل،
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 و انبوه کند و با تولید می مسئولیت الب ها انسان

زدایی، هر چه بیشتر و بیشتر تکنیک زده  ده و  مهارت

 معرض در را یود وقتی پس مسخ تکنولوژی می  ود.

 یود دارد می وا را ما دهیم، می قرار تکنولوژی ماهیت

 و بسپاریم دات تکنولوژی به جبر، به و کورکورانه را

 قراری و بی تکنولوژی، دیگر ویژگی .نیمنک قیام آن علیه

 آن برای تعادلی نقطۀ هیچ که اات ناپذیر ایری  هوتی

 و  دن نیست. نمود آن در نظام بهدا تی، فربه متصور

 های تمام حوزه به آن حصر و تاثیر و حد بی گسترش

انسانی و ایجاد رنگ به رنگ انواع ر ته ها و  زندگی

یمار جهت تولید انبوه تخصصها و میل به افزایش جذب ب

 دارو، پز ک و بیمار از یک دات و یک رنگ اات.

با توضیحات و  رح ویژگی هایی که از ویروس 

کرونا و نسبت آن با تکنولوژی مطرح  د، کامال هم 

عقیده ایم که این ویروس تمام ویژگی های یک 

تکنولوژی را دا ته، پس رفتاری را می توان با آن دا ت 

 ی داریم.که با  تکنولوژ

 جمع در که مهم های پراش از بر همین اااس یکی

که ویروس  اات این گفت پااخ آن به باید نهایی بندی
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 فلسفۀ اااس بر آن تبیین و تکنولوژی مثابۀ کرونا به

 ابتدا کند؟ در می جدیدی ارائه داتاورد چه تکنولوژی

 این ویروس  د داده نشان که طور همان گفت، باید

 مستقل، ذات یعنی اااای تکنولوژی ژگیوی چهار ،واجد

 از بسیاری اات. قراری بی و جبریت، یودمختاری،

 بر اجتماعی کنترل و مارکسیستی رویکرد دو نقدهایی که

 یا مجموعه یکی محور بر کنند می وارد تکنیک زدگی آن

 تکنولوژی مثابۀ به کرونا تبیین هاات. ویژگی این از ای

جنبه  و عوارض نه ژگیوی این چهار که دهد می نشان

 .اات آن یود که آن، نایوااتۀ های

تکنیک زدگی نهاد  هایدگری با رویکرد آنکه با 

 اما نیست، اازگار چندان بهدا ت و ویروس کرونا

این  توانند می یود زعم به کدام هر 1فینبرگ و برگمان

تکنیک زدگی این  با مواجهه در کنند. تبیین را موضوع

 کنند، ارائه می عملی کارهای راه برگفین و برگمان نهاد،

 می فرا تفطن و تأمل به را ما صرفاً  هایدگر که حالی در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

تمامی افرادی که در این جستار مطرح  ده فیلسوفان اجتماعی حوزه 1 

 تکنولوژی هستند.
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 های فعالیت احیای برای به تالش را ما برگمان یواند.

کند)که بطور بالقوه نهاد بهدا ت،  می دعوت کانونی

 از دید فینبرگ امکان بودگی فعالیت کانونی را دارند(

 دفاع موضع از یا به تکنولوژی آن از قبل های نظریه نگاه

 از تلقی مقابل، طرف در یا و اات تکنولوژی از

 از که در حالی .دارند انسانیت با ضدیت در تکنولوژی

 مختلف های  یوه به تکنولوژی تواعه امکان وی نظر

با  تکنولوژی مشکالت از  دن رها امکان دارد. وجود

 برای تالش در را مواجهه دارد و راه وجود بدیل اندیشی

 های با تکنولوژی تکنولوژی کردن جانشین و ابداع

 اما .داند می جدید)در اینجا واکسن ویا داروی کرونا(

 تأکید آن روی تر بیش باید بندی جمع در که موضوعی

تکنیک  برای تواند می نگاه که این اات داتاوردی  ود

نهاد  از با د. منظور دا ته دربر زدگی نهاد بهدا ت

 تکنولوژی از فراتر امری مثابۀ تکنولوژی، به بهدا ت

 مانند آن نظیر تکنولوژی های بهدا تی و در موجود های

تکنیک زدگی  از جستار این در که قرائتی با هاات. آن

نهاد  مرز و حد از اینکه پراش  د نهاد بهدا ت ارائه

را  یود حوزۀ تواند می اندازه چه تا و بهدا ت کجاات
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 فرایند اگر چراکه اات، بنیان بی اساا از دهد، گسترش

 و قراری پس بی تکنولوژیک اات، تکنیک زدگی امری

 کردن متوقف برای تالش اات، آن ذاتی بیشتر، تعرض

تکنیک زدگی نهاد  دیگر از اوی .معناات آن بی

 اات کرده تغییر داتخوش در ما زندگی بهدا ت چنان

 شیوان کرده اات. د وار بسیار که جدایی از آنرا

 که دهد می نشان یوبی به ازویروس کرونا تکنولوژیک

 تکنیک زدگی ناموفق توقف دانشگاهیان برای تالش

 که یودمختاری اات ای آموزه بود. این یواهد

تکنیک زدگی نهاد  آموزد، فرایند می ما به تکنولوژیک

 با فقط آن از و رهایی اات تکنولوژیک بهدا ت امری

 در عصیان یا کامل تسلیم با نه اات میسر آن کامل فهم

 .آن برابر

 که اات رویکردهایی معموالً  عصیان یا تسلیم این

 به اند. کرده پدیده  ایتیار این با مواجهه در متفکران اکثر

تکنیک زدگی نهاد  فرایند در مقصر یافتن ترتیب این

بهمان،  فالن فرد، دولت یا  متوجه را اتهام بهدا ت و

 چراکه اات، پدیده هم اینف اوء نشانگر و عبث کاری

 این اند داده نشان برگمان هم و هایدگر که همانطور
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 کل و اات برقرار امور میان که اات ای روابط،  بکه

 منطق تکنولوژیک یا روح همان یا گشتل را روابط این

 تالش جز به هایدگر که آن دهد. با می اامان که اات

 دیگری یعمل راهکار آزاد برقراری نسبتی و فهم برای

 های ارزش رهیافت فینبرگ هم و برگمان کند، نمی ارائه

 تر بیش مطالعۀ و تدقیق به نیاز که کنند می عرضه مندی

 رقم را حوزه این در مطالعات بعدی تواند می و دارد

 ماهیت از تبیینی بزند. اما می توان گفت فینبرگ

 هم و جنبه تکنیکی هم که میکند ارائه تکنولوژی

 نظر که اینصورت به گیرد می نظر در را اجتماعی

 هم با را گرا براایت جامعه  نااان و پیشین فیلسوفان

 ذاتی دارای تکنولوژی که تلفیق کرده و معتقد اات

تجمع  محل تکنولوژی که معنی این اات، به تاریخی

 این که اات فرهنگی اجتماعی متغیرهای مند نظام

 را مختلف یصورتها به تکنولوژی تحقق زمینه متغیرها

 از رهایی برای ممکن رهیافتهای او .کند می فراهم

 به ابزاری نگاه با(اول  امل: را حاکم تکنولوژیک فضای

 فرهنگی از افراد و ارز های حفاظت)تکنولوژی

 مشکل که مدرن، تکنولوژی از ااتفاده ضمن اجتماعی،
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 ارز ها و باورهای با تکنولوژی تنیدگی- هم در آن جدی

 ارز های حفظ برای را آن از ااتفاده که تاا فرا ملی

 کند)مثل  کست می نهایتا و پارادکس دچار بومی،

پارادوکسی که ویروس کرونا برای ارز های دینی و 

 ( آدرنو و )هایدگر دوم مذهبی ایجاد کرده اات(رهیافت

 که اات طبیعت و هنر به تکنولوژی محیط از عقبگرد

 تال ی بدون حاضر تکنولوژیک فضای نقد مشکل آن

که  تصور این رد یودش با نهایتا و اات آن اصالح برای

 اات، پذیر امکان صورت یک به تنها تکنولوژیک تواعه

 ارز های از رهایی با موجود تکنولوژیک فضای تغییر

  کلی به تکنولوژیک تواعه هدایت فعلی و حاکم

 نگاه که داد نشان مطالعه انسانی را پیشنهاد می کند. این

مثابۀ  به نهاد بهدا تی و یاصه ویروس کرونا رایندف به

 بسط و کرده دگرگون را آن مفهوم تواند می تکنولوژی

 در که عرضه کند ما به فهم از هایی افق و دهد

 این اما بود،  ده پردایته تر کم آن به پیشین رویکردهای

 و تأمل نیازمند مسلماً  و بود این مسیر در گام اولین

 .بود هدیوا بیشتر تدقیق



 در ایران  کروناویروس حران بفرهنگی اجتماعی  ابعادجستارهایی در  / 148

 علی که نیز معتقد اات آیدی دوندر همین رابطه 

 فرهنگ بر یود بخودی تکنولوژی که هایی تحمیل رغم

 تاثر و تاثیر توان نمی ولی دارد اجتماع و اندیشه و

 منفعالنه حضور این با یکسره را تکنولوژی و فرهنگ

 نیز میانه این در انسان آفرینی نقش به بلکه کرد توجیه

 با یم دا ته باید که فکری تالش اولین .بود واقف

 متفاوت وجوه این به دادن آگاهی و یافتن آگاهی

 انگاری ابزار بین محض های یامی از تا اات تکنولوژی

 یود .بیاییم بیرون مارکسیستی جبرگرایی و پراگماتیستی

 از را ما تکنولوژی، پنهان و آ کار بنیادهای به توجه این

 ابزار عنوان به تکنولوژی از اندازه از بیش های توقع

 تسلیم از همچنین و دارد می باز مختار انسانهایی دات

 بی مسئولیتی و فرهنگیاجتماعی،  آثار دربرابر منفعالنه

 انگاری یام از جدید نگرش این .کند می دور تکنولوژی

 حتما اات ابزار چون که ما جامعه بر تکنولوژی تاثیرات

 می باز اند بوده درکار نسانیا عواملی تاثیراتش تمامی در

د)بعنوان مثال در اینجا جهشهای احتمالی ویروس دار

 عوامل به را آن تاثیرات وجوه همه اینکه از و کرونا(

 صهیونیسمامریکا و  همچون پرده پشت قدرتمند مختار
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 باعث مواجهه نوع این دارد؛ می باز دهیم ااتناد جهانی

 تغییرات علت یافتن از ییال یوش که اات  ده

 مبارزه در ما دات بودن کوتاه علت به وتکنولوژیکی 

 کشیده ناامیدانه انفعال یک به آن قدرقدرت عوامل علیه

 بر تمرکز بجای را یویش فعالیت همچنین و نشویم

 به غلط به تکنولوژی ذات از بریااته اصلی عوامل

 پذیرش با دیگر طرف از .ندهیم ارایت دیگر عوامل

 دربرابر محض تسلیم راه ،وژیتکنول دترمینیسم

 ارنو ت عنوان به را تکنولوژی فرهنگی اجتماعی وآثار

 هایی تحمیل تکنولوژی گرچه بدانیم و نپیماییم ما محتوم

 را یود تالش انواع تمامی فعاالنه باید ما ولی دارد ما بر

، با یم دا ته آن تاثیرهای تغییر تبدیل به اوژگی و برای

نمودهای مسئولیت اجتماعی تا هر چه بیشتر  اهد 

تمامی بازیگران در بهبود  رایط جامعه یاصه در 

بحرانهای طبیعی یا داتکاری  ده از جمله ویروس 

کرونا با یم. لذا به نظر می راد راه یروج از مشکالت 

و آایبهای تکنیک زدگی نهاد بهدا ت با الهام از دیدگاه 

 فرایند نبودن دموکراتیک که آنرا دارای ویژگی فینبرگ

حاکم)در  طبقه ارز های تحقق از و جانبداری طراحی
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عرصه بین المللی نظام ارمایه داری و در عرصه دایلی 

 کردن میداند؛ وارد تکنیکی طراحی در حکمتها و دولتها(

 طراحی و مواجه به  نایتی زیبایی و ایالقی مالحظات

 بعنوان و جامعه اطح در یود کنش با کنشگر فرد  دن

حرفه همچنین امکان  کنشگران هم جامعه از عضوی

تکنولوژی یا تکنولوژی  از جدید های تحقق پتانسیل

 با های جدید)اینجا ر ته ها و تخصصهای جدید علمی(

 برابر کنترلهای در زیردات طبقات اوی از تاکتیکی

 وپرورش نیروهای انبوه حاکم و جلوگیری از تولید طبقه

 آثار تنها نه فعاالنه بایدمی با د. در نهایت  با مهارت

 بلکه کنیم، رصد را تکنولوژی فرهنگی اجتماعی و

 آن بر گذاری تاثیر برای متنوع چند هر راههایی همواره

 بیابیم _بورگمان نظر در مداوم اازی کانون همچون–

  . ویم مواجه  کست با نیز موارد بریی در چه اگر

بر همین اااس نقش بازیگران مختلف در مقابل 

ویروس، این تکنولوژی در دنیای جدید در دوران  کرونا

بحرانی اپیدمی)کوتاه مدت( و پس از آن)بلند مدت( بر 

 اااس دیدگاههای فوق به  رح ذیل اات:

  دولت 
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کوتاه مدت: حمایت از صنوف متضرر در  -

بحران کرونا، حمایت از اقشار آایب پذیر، اجرای 

ه، اقداماتی جهت جلوگیری از تسری بیماری در جامع

نظارت بر تولید کیفی محصوالت  وینده و بهدا تی 

 مرتبط

بلند مدت: ارمایه گذاری روی محصوالت  -

بهدا تی، غذایی و مصرفی، ایااتگذاری در حوزه 

 بهدا ت و درمان جهت آمادگی در  رایط بحرانی آتی

  عرصه بین الملل: حفاظت از محیط زیست با

دن کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرم  

هوا، جلوگیری از تکرار درز و نشت فعالیتهای 

 آزمایشگاهی و اپیدمی های جهانی

 محققین و دانشمندان 

کوتاه مدت: کشف و تولیدات دارو و واکسن،  -

 کشف و ارائه پروتکل های پیشگیرانه یا درمانی 

بلند مدت: رعایت ایالق حرفه ای در پژوهش  -

 و تولیدات دارو و واکسن

 مردم 
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ود قرنطینگی و رعایت اصول کوتاه مدت: ی -

بهدا تی فردی، یانوادگی و اجتماعی، مصرف بهینه 

ملزومات بهدا تی و جلوگیری از مصرف بیهوده 

  وینده ها

بلند مدت: رعایت اصول بهدا تی فردی،  -

 یانوادگی و اجتماعی در طول و عرض زندگی

  کنشگران اجتماعی  امل اازمانهای مردم نهاد

ما: راه اندازی کمپینهای و دانشگاهها، صدا و ای

پیشگیرانه و درمانی مردمی، انتقال صحیح پروتکلهای 

پیشگیرانه و درمانی ارائه  ده تواط دانشمندان به مردم 

جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی جسمی، 

 اقتصادی، محیطی کرونا

  مهنداین تکنولوژی: اایت و ایجاد

ها داتگاههایی جهت راه اندازی یطوط تولید  وینده 

و ضدعفونی کننده ها و ابزار و واایل ضدعفونی 

  هری، تونلهای ضدعفونی واایل نقلیه  هری

  متخصصین علوم اجتماعی: تحقیق در یصوص

اثرات و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا و 

پیش بینی و ترایم موقعیت های اجتماعی پسا کرونا در 
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ترویج و یصوص افراد، نهادها و مناابات فیمابین، 

فرهنگ اازی پروتکلهای مختلف، پیشنهاد بهترین  یوه 

های انتقال اطالعات و ترغیب مردم به اجرای آنها از 

جمله قرنطینه، ایجاد و براایت مطالبه گری در میان 

مردم،  نااایی رفتارها و اقدامات اجتماعی جهت 

 جلوگیری یستگی اجتماعی.
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هکارهایی برای استفاده از فضای ار

 ویروس کرونا مجازی در مبارزه با

 

 حامد طاهری کیا

 گذاری فرهنگی از ایااتآمویتۀ دانش

 فرهنگی و اجتماعی هپژوهشکد 

 مقدمه

های ریدادهای رابطۀ دولت و مردم در بزنگاه

اجتماعی مبتنی بر ایجاد ضرورت برقراری پیوندی ویژه 

و اضطراری اات، زیرا ریدادها  رایط ااتثنایی را 

کند.  رایط اضطراری اگر در اضطرار مدام باقی می ایجاد
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 ود و بماند ابب ااتهالک روابط دولت و مردم می

 دت  رایط اضطراری وارد فازهای جدیدی از بروز 

 ود. ریدادها در  دت  کل گیری ریدادهای تازه می

کند و جامعه با یود مرزهای نظم را دچار آ وب می

اجتماعی اگر در  ود. ترس ترس جمعی رویارو می

برقراری ارتباط ویژه بین دولت و مردم مهار نشود به 

 ود که  رایط نفرت و یشونت جمعی منجر می

اضطرار را به بحران مردم علیه مردم، مردم علیه دولت، و 

 کند.دولت علیه مردم تبدیل می

به همین ابب ریدادهای طبیعی مانند ایل و زلزله 

توجه به  دت آنها پتانسیل یا ریدادهای نظام االمت با 

های امنیتی را دارد. رابطۀ دولت و تبدیل  دن به بحران

مردم اگر در  رایط اضطرار  کل ویژه پیدا نکند 

تواند به قالب حمایتی تبدیل  ود و آنگاه رابطۀ نمی

 ود و احساس نفرت بر دولت و مردم از اتحاد دور می

برای فکر  ایگردد. احساس نفرت  یوهرابطه حاکم می

کردن در  رایط بحران اات که از دل آن قربانی و 

تواند دولت یا مردم یا هر آید که آن میکار بیرون میگناه

 دو با د.
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از اینرو در  رایط ریداد  یوع ویروس کرونا و 

بحرانی  دن نظام االمت جمعی این ضرورت تام 

ای ویژه بین دولت و مردم برقرار وجود دارد تا رابطه

د. با توجه به حوادث آبان ماه و اقوط هواپیمای  و

اوکراینی که اریع تبدیل به مسائل امنیتی  د دو مسئله 

. مسئلۀ صداقت دولت با مردم دربارۀ 1نمود پیدا کرد: 

کار بین دولت و . مسئلۀ پیدا کردن گناه2اطالع راانی؛ 

های جمعی یارجی بر . اوار  دن  بکۀ راانه3مردم؛ 

ادها بمنظور مقصر کردن حکومت. از روی این رید

ابتدای  روع بحران اپیدمی کرونا الگوی ارتباطی در 

رابطۀ بین دولت و مردم دیده  د که نشئت گرفته از اه 

 عامل باالات.

 بیان مسئله

در دوران معاصر رابطۀ دولت و مردم مبتنی بر 

آوری های جدید اات. انقالب فنآوری و راانهفن

اات تا تولید اطالعات و چریش  دیجیتال ابب  ده

گذاری فرهنگی برای جوامع آنها تبدیل به اصول ایاات

مختلف  ود. عصر دیجیتال دوران  دت افزایش تولید 

اطالعات و چریش آنهاات که روابط دیجیتالیزه  ده را 
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های همراه از های اجتماعی و تلفنرقم زده اات.  بکه

دیجیتال اات که های ارتباطات در عصر ترین بخشمهم

 کند. اطالعات با آنها تولید و چریش پیدا می

 ود، تولید و چریش اطالعات ابب تولید مردم می

زیرا جریان چریش اطالعات تولید آگاهی و میل به 

ها برای های انسانکند و پنجرهدانستن را ایجاد می

 ود. از تأثیرگذاری و تأثیرگیری از یکدیگر گشوده می

هایی اات که ترین برههادهای اجتماعی مهماینرو، رید

کند و  ود و چریش پیدا میحول آن اطالعات تولید می

در یالل همین تولید و چریش اات که ریداد تبدیل 

 ود و احساس تنفر،  ادی، و یشم به آگاهی جمعی می

 دهد. را  کل می

بنابراین، در عصر دیجیتال حول ریدادها اطالعات 

یش پیدا کند. چگونگی تولید و تولید و اپس چر

چریش اطالعات  کل و وضعیت ریداد را مشخص 

کند. در عصر دیجیتال هر  هروند در تولید و می

چریش اطالعات نقش فعال دارد و قالب جهانی  دن 

های ارتباطی را عملی عصر دیجیتال امکان ورود به کانال

کرده اات. پس تبدیل  دن ریدادهای اجتماعی به 
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بستگی به چگونگی تولید اطالعات و چریش بحران 

 های ارتباطی دارد.ها در  بکهآن

رابطۀ دولت و مردم در ریدادهای اجتماعی عصر 

دیجیتال باید مبتنی بر آگاهی تصمیم گیران از قدرت 

تولید و چریش اطالعات تواط مردم برای مردم با د. 

های تولید های فرامرزی نیز در  بکههمچنین، راانه

العات تواط مردم وارد و ابب  کل دهی، جهت اط

 ود. پس فرایندی دهی، و  دت دهی به آنها می

تأثیرگذاری و تأثیرگیری بین تولید و چریش اطالعات 

های فرامرزی در ریدادهای اجتماعی بین مردم و راانه

 کند.وجود دارد که  کل ریداد را مشخص می

های بر این اااس، دولت باید بتواند در ریداد

اجتماعی نقش فعالی را در تولید و چریش اطالعات 

بازی کند و با مشارکت دادن مردم در تولید و چریش 

اطالعات بر ریدادهای دیگری که از دل ریداد مادر 

آید کنترل دا ته با د. از آن یود اازی مردم بیرون می

 ود تا دولت در تولید و چریش اطالعات موجب می

های یداد به بحران را تواط راانههای تبدیل رپتانسیل

فرامرزی تا جای ممکن مهار کند. از اوی دیگر، با 
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مشارکت دادن مردم در تولید و چریش اطالعات به 

ای اتحاد و همدلی مردم با دولت برای برقراری رابطه

 ود. پس باید های تاریخی منجر میویژه در بزنگاه

دم با یکدیگر اامانۀ ارتباطی را  کل داد که دولت و مر

حول ریداد ایجاد  ده تولید اطالعات و چریش 

اطالعات کنند و برآیند آن تولید آگاهی و ایجاد میل به 

  ود.  پیوند ملی برای دفاع از میهن می

با توجه به حوادث آبان ماه و اقوط هواپیمای 

اوکراینی  دت انبوهی از تولید و چریش اطالعات 

 د که همگام با آن تواط مردم برای مردم ایجاد 

های فرامرزی هم وارد این کارزار  د. در هر دو راانه

ریداد ایجاد  ده مردم حضوری مو کافانه و بسیار 

فعالی در تولید و چریش اطالعات دا تند که بوااطۀ 

های های همراه هو مند و اپلیکشینمجهز  دن به تلفن

های اجتماعی موجی از پیواتگی در ارتباطی و  بکه

ولید و چریش اطالعات در مردم ایجاد  د که ت

آوری و ااماندهای و دوباره های فرامرزی به جمعراانه

انعکاس اطالعات وارد و موجب  د تا اطالعات به 

ای پردازش  ود که ریدادها هرچه بیشتر  کل گونه
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امنیتی بگیرد، رابطۀ بین دولت و مردم گسست پیدا کند، 

اد  ود و مردم دولت و تنفر و یشونت از پی آن ایج

کار بر  مرد. وقتی ریدادها به این دولت مردم را گناه

آید، زیرا ها به صدا در مینقطه براد زنگ یطر انقالب

بیگانگی بین دولت و مردم وارد حافظۀ تاریخی اجتماع 

کند،  ود، بحران مشروعیت برای حکومت ایجاد میمی

  ود.و دیگر امکان بازگشت و ترمیم آن اخت می

قطع  دن اینترنت در حادثۀ آبان ماه کمکی به از بین 

رفتن جریان تولید و چریش اطالعات نکرد، زیرا 

اطالعات برای روز بازگشت ذییره  ده بود. مردم و 

های فرامرزی دولت را در  رایطی قرار دادند که راانه

ای از ندادن اطالعات دربارۀ حوادث آبان ماه نشانه

ن مردم و دولت و د من  دن آنها با گسست ارتباط بی

یکدیگر اات. در این موقعیت امکان مانور برای 

های فرامرزی بمنظور از آن یوداازی مردم بوجود راانه

آید. همچنین، در پی حادثۀ اقوط هواپیمای اوکراینی می

نیز باز  اهد مسئلۀ بحران چگونه اطالع راانی دولت در 

که چگونه اطالعات علت اقوط هواپیما بودیم و این

مختلفی از آن تواط مردم تولید  د و چریش پیدا کرد 
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و با هرچه تولید و چریش بیشتر اطالعات با کمک 

های فرامرزی ریداد اقوط هواپیمای اوکراینی راانه

 کرد.   ابعاد بحرانی  دیدتری را پیدا می

با گذ ت زمان کمی از حوادث آبان و اقوط 

تری هستیم که ریداد عظیم هواپیمای اوکراینی  اهد

یک بحران ملی را در نظام االمت رقم زده اات. اما 

دوباره مسئله بر ار چگونه اطالعات راانی دولت 

دربارۀ بروز و ظهور بیماری اات. تولید اطالعات دربارۀ 

ها، فوت  روع بیماری، وضعیت بیماران، بیماراتان

ا، و  دگان، تجهیزات پز کی و میزان داترای به آنه

آمار مبتالیان ابب  د تا بحران نظام االمت به بحران 

 امنیتی وارد  ود. 

بحران امنیتی بیماری کرونا به گسست پیوند دولت و 

زند و  اهد بر این ادعا جدی مردم هرچه بیشتر دامن می

ها و ورود های دولت برای ماندن در یانهنگرفتن هشدار

ل دادن به بحران های فرامرزی در  کبسیار فعال راانه

بیماری کروناات. برای مثال، طبق نظر انجی ایسپا 

درصد مردم موافق با قرنطینه  هرها هستند و وقتی  4/89

رو  برای تحقق این یوااته با مقاومت دولت روبه
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 وند  اهد حجمی از تولید اطالعات و چریش آنها می

در فضای مجازی هستیم که مردم در قالب  هروند 

دارند از وضعیت  لوغی  هر و مسافرها یبرنگار 

دانند. پس دولت گویند و دولت را مسبب آن میمی

 ود، گسست تبدیل به د من وضع االمت مردم می

 ود، احساس یشونت و تر میبین دولت و مردم عمیق

های فرامرزی نیز گیرد، و راانهنفرت  دت می

های تولید  ده را جمع آوری و تبدیل به گزارش

های فرامرزی کند. به بیانی، راانهترهای انتقادی میتی

 ود و این معادل از اکوی بلند  دن صدای مردم می

های دات رفتن مردم از دامن پیوند با دولت و آاتانه

های  دید مشروعیت تولید انفجارهای احساای و بحران

برای دولت اات. از اینرو در  رایط بحرانی نا ی از 

هایی ونا باید به اراغ اتخاذ ایااتاپیدمی ویروس کر

ای در تولید اطالعات رفت که دولت را وارد فاز فعاالنه

های و چریش آنها، فارغ از صدا و ایما، در  بکه

 کند.ارتباطی دیجیتال می
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تلود

یعامتجا یاهدادیر

مدرم

یزرمارف یاه هناار

 دیلوت یاه لاناک درز طوطی
.تاا تاعالطا شیرچ و

های تاریخی در . تصویری از روابط که در بزنگاه1 کل 

  دهد.عصر دیجیتال رخ می

 

 

 راهبردها و راهکارها

در  رایط کنونی راهبرد اصلی ورود دولت در 

های اجتماعی دیجیتال برای تولید و چریش  بکه

اطالعات اات. اهداف از چنین راهبردی به  رح زیر 

 اات:

برقراری ارتباط مستقیم و ویژه با مردم  .1

 های اجتماعی.در  بکه
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از آن یود اازی مردم فعال در  .2

 ماعی و ایجاد اعتماد.های اجت بکه

کنترل بر چگونگی  کل گیری  .3

ریدادهای یُرد از دل از بحران اپیدمی اات 

که کنترل را از نظارت امنیتی به اوی مشارکت 

 برد.همدالنه می

تر از تر و فعالبه روز راانی اریع .4

 ایبار دربارۀ وضعیت کشور درگیر با اپیدمی.

دادن آگاهی به روز و هشدارهای الزم  .5

 مردم دربارۀ رفتارهای پر یطر.به 

مهار کردن  دت حضور و نقش فعال  .6

های فرامرزی در  کل دادن به بحران راانه

 موجود.

اهداف یاد  ده ضرورت نقش متفاوت، یالقانه، و 

پر رنگ دولت را در عرصۀ مبارزه با ویروس کرونا با 

دهد. برای این راهبرد حضور در فضای دیجیتال نشان می

تواند د  دن به راانۀ صدا و ایما نمیمنظور محدو
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دولت را به حضوری فعاالنه در تولید و چریش 

اطالعات راهنمایی کند. پس به راهکارهایی یواهیم 

 پردایت که رایدن به اهداف مذکور را اامان دهی کند:

اتاد ملی مبارزه با کرونا باید اتادی تحت عنوان  -1

ود آورد و بازویی را بوج« اتاد مجازی مبارزه با کرونا»

های مجازی را به از حضور متخصصان دیجیتال و  بکه

یدمت بگیرد تا وظیفۀ فعال تولید و جمع آوری 

اطالعات تولید  ده را بر عهده بگیرند. الزم به ذکر اات 

های کاربران که در این راهبرد مسئله رصد کردن فعالیت

فضای مجازی نیست بلکه بر روی تولید محتوا تأکید 

 دارد.

های اجتماعی پر ایجاد صفحات مجازی در  بکه -2

طرفدار مانند اینستاگرام و فیس بوک عالوه بر وب 

کند تا تولید اایت رامی وزارت بهدا ت کمک می

تری در ها و اطالعات متفاوت، به روز، و عامیانهداده

 یدمت مردم قرار گیرد.
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 تواندهای اجتماعی میتولید محتوا برای  بکه -3

ها، موایقی، تصاویر، و یبرهای مربوط به  امل کلیپ

 بیماری با د.

های اجتماعی مانند الیو ااتفاده از امکانات  بکه -4

های پویایی را از تواند گزارشگذا تن در اینستاگرام می

ها، جلسات، یدمات  هری در برابر وضعیت بیماراتان

ران در کرونا، مصاحبه با مردم، و تالش دکترها و پراتا

ها غیر رامی مبارزه با بیماری با د. این  کل از گزارش

 تری ارائه  ود.های مردمیکند تا گزارشیود کمک می

تواند اتاد فضای مجازی مبارزه با کرونا می -5

های مردمی ایجاد کند و بخشی را برای دریافت گزارش

های فرامرزی در رقابت با همین راهکار تواط راانه

های هایی که با تلفنتوانند گزارشیرد. مردم میگقرار می

ها، یدمت همراه یود از وضعیت اطح  هر، بیماراتان

گیرند به این اتاد پز کی، و  رایط قرنطینگی یود می

 بفراتند تا در  بکۀ اینستاگرام آن به نمایش درآید.
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با همکاری هنرمندان و افراد فرهنگی مشهور  -6

ظمی، مانند ماندن در یانه، را های منتوان فرایوانمی

ترتیب داد تا در  بکۀ اینستاگرام رامی اتاد مجازی 

 مبارزه با کرونا به نمایش درآید.

ای توان صفحهدر  بکۀ اجتماعی توئیتر هم می -7

رامی به دو زبان انگلیسی و فارای ایجاد نمود تا 

اطالعات تولید  ده در فضای توئیتر هم چریش پیدا 

ر به ابب مشخصاتی که دارد محل حضور کند. توئیت

مداراهای جهان اات. پس راه بسیاری از ایاات

تواند وجهۀ ملی مبارزه با اندایتن صفحۀ انگلیسی می

 کرونا در ایران را در مقیاس جهانی معرفی کند.

های اجتماعی، تلگرام ویژگی تولید در بین  بکه -8

پا تلگرام با کانال را دارد و از طرفی بر اااس آمار ایس

درصد دومین  بکۀ اجتماعی پرطرفدار نزد  4/42آمار 

کاربران ایرانی اات. اما به ابب فیلتر  دن آن دولت 

تواند بطور رامی وارد فعالیت در این  بکۀ نمی

اجتماعی و زدن کانال ایتصاصی مبارزه با کرونا  ود، 
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در حالیکه این  بکۀ اجتماعی پتانسیل بسیار باال و تأثیر 

ارتقای نقش دولت در تولید و  گذاری را در هدف

چریش اطالعات دارد. از اینرو، رفع فیلترینگ تلگرام در 

 رایط اضطراری از اهمیت و توجیه الزم بریوردار 

 اات.

دادن یدمات منااب اینترنت مانند پایین آورددن  -9

تواند انگیزۀ ورود و هزینۀ اینترنت و بهبود ارعت آن می

ضای مجازی و برقراری ارتباط دیجیتال با ماندن در ف

 اتاد مجازی مبارزه با کرونا را فراهم آورد.  
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سبک زندگی مراقبتی در شرایط بحران 

 کرونا و سهم اصحاب علوم انسانی در آن 
 

 جبار رحمانی 

 عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 

زها به جان جامعه بشری ویروس کرونا این رو

افتاده اات. این ویروس به ا کال مختلف جامعه را 

دچار بحران کرده اات: از یکسو عده ای محتاج 

واایل بهدا تی اولیه برای پیشگیری هستند، و از 

اوی دیگر عده ای در بیماراتان ها محتاج دارو و 
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درمان هستند. عده زیادی از مردم هم باید تحت 

ینه با ند. در این میان مردمانی هستند مراقبت و قرنط

که به دلیل موقعیت  غلی و  رایط معیشتی 

مجبورند بیرون با ند، باالیص کارگران روزمزد و 

کسانی که نان  بشان با کار روزانه  ان پیوند یورده 

 اات. 

در همین بطور دقیق ویژگی ویروس کرونا 

ه ایتالل در بنیانهای حیات جامعه اات: کرونا جامع

را به تعلیق در آورده اات، این یعنی زندگی ما دچار 

ایتالل اااای  ده اات و می تواند به چالش های 

بزرگتری هم منتهی  ود. اگر در کنار این مسائل، 

ناکارآمدی مدیریتی و اوااتفاده های گروهی و 

 خصی را هم اضافه کنیم، )یعنی کسانی که در مقام 

انی و روابط آنها را مدیر و مسئول، موقعیت های انس

تخریب میکنند یا بوااطه منفعت طلبی  ان از طریق 

احتکار و گرانفرو ی جان مردم را بهانه اودجویی 

قرار میدهند(، یواهیم دید اوضاع د واری پیش 

روی جامعه انسانی چه در اطح کشوری و چه در 
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اطح جهانی قرار گرفته اات. این در حالی اات 

یک امر  اصوالً های فراگیر،مواجهه با چنین بحران

فردی نیست،  به عبارت دیگر بشر به تنهایی و بطور 

انفرادی نمی تواند از چنین بالهای بزرگی یودش را 

نجات بدهد، زیرا اصوال زندگی در جامعه و از طریق 

جامعه امکان پذیر اات و معنا پیدا میکند. به همین 

این دلیل تداوم جامعه الزمه اصلی نجات بشر از 

بحران هاات. در چنین بستری از زندگی انسانی، 

باید پراید این تناقض میان موقعیتی که جامعه در 

تهدید ویروس کرونا و ویروس پلیدی های انسانی 

)در مقام مدیریت غلط یا اوااتفاده از بحران( قرار 

گرفته اات، چگونه یودمان را نجات بدهیم، در 

امعه ما پایدار حالیکه الزمه این کار آنست که ج

 بماند.

اما در این وضعیت بغرنج، اهم هرکس چیست؟ 

چگونه باید اهم یویش را ایفا کنیم که هم یودمان 

و هم جامعه مان االمت بمانیم. پااخ به این اوال 

مستلزم درک ما از جامعه اات، اینکه جامعه چگونه 
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 کل گرفته اات و چگونه تداوم پیدا میکند. و 

اخ به این پراش اات که حال در مهمتر از همه پا

  رایط بحرانی باید چگونه زندگی کرد؟

جامعه محصول تقسیم کار انسانهاات، هر کس 

نقشی دارد و در این نظام نقشها، آدمها می توانند 

نیازهایشان را رفع کنند. بر این اااس جامعه انسانی، 

بر مبنای روابط انسانها و بیش از هرچیز بر مبنای 

یان انسان ها  کل میگیرد و تداوم پیدا یاریگری م

میکند. جامعه حاصل پیوندهای متقابل انسانها برای 

رفع نیازهای فردی و جمعی  ان اات. زیرا انسان 

ها وقتی در  بکه ای از تعامالت متقابل قرار 

میگیرند،  به یک جمع تبدیل میشوند و انسان ها در 

ت که جمع، توانایی  ان ییلی بیشتر از زمانی اا

تنها و منفرد هستند. از این طریق اات که انسان 

توانسته امکان بقای یودش و تواعه جامعه انسانی 

را فراهم کند. برای همین اات که نیروی جامعه 

ییلی بیش از ارجمع نیروی افرادش اات. این 

نیروی جامعه اات که به انسان امکان پیشرفت و بقا 
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نکته اصلی  1.و حل بحران های بزرگ را داده اات

بحث حاضر آنست که ما انسانها بدون کمک به هم 

نمی توانیم بمانیم، این کمک میتواند در مقام 

یودیاری )کمک گرفتن از دیگری برای رفع نیاز 

یودمان( دگریاری )کمک کردن ما به دیگران برای 

انجام کار ان و رفع نیاز ان( و همیاری )یک تالش 

گر( و گونه های دیگری متقابل برای رفع نیاز همدی

از یاریگری با د. جامعه بدون این  کل از روابط 

یاریگری متقابل امکان و جود وتداوم ندارد. از این 

موضع، بهتر می توان فهمید که چالش این روزهای 

ما چیست و اهم هر کس در این روزها چگونه 

 اات.

برای آنکه بتوانیم اهم  خصی یودمان را به 

امعه تعریف کنیم، باید قبل از عنوان یک عضو ج

هرچیز بدانیم مسئولیت ما در قبال یود و جامعه ما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
اثر ااتاد  "اریگریانسانشناای ی"این بحث ها بطور مفصل در کتاب  1

 انتشارات حبله رود( آمده اات.  1397مرتضی فرهادی )
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چیست. زیرا ما نمی توانیم به  یوه انسان تنهای 

درون یک غار، به درون آن پناه ببریم و تصور کنیم 

نجات یواهیم یافت. اگر جامعه )یعنی همه اعضا و 

هم به  روابط میان آنها( نجات پیدا نکند، قطعا امیدی

 نجات تک تک افراد نخواهند بود. 

 

ضرورت تغییر سبک زندگی به خاطر شرایط 

 بحرانی کرونا

تناقض اصلی در  رایط پیش روی ما وجود دارد 

که هم جامعه به دلیل ویروس کرونا و ابعاد آن به 

تعلیق در آمده اات و هم بدون یاریگری نمیتوانیم 

ر عملکرد این راه نجاتی دا ته با یم. مساله اصلی د

ویروس آنست که ابتالی آدمها به کرونا و 

دردارهای نا ی از آن، مستلزم ارتباطات انسانی 

اات. به عبارت دیگر  یوع ویروس کرونا محتاج 

زنجیره انسانی )همان زنجیره ای که در  رایط 

عادی، جامعه انسانی را میسازد( اات. در این میان 
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اصل از روابط تعارضی عمیق میان حیات جامعه )ح

اجتماعی و تمااهای بین انسانها( وحیات این 

ویروس  کل گرفته اات. به همین دلیل مشکل 

اصلی به تعبیر بریی پز کان، عدم همراهی مردم 

برای اجرای کمپین در یانه بمانیم، با هدف قطع 

زنجیره انسانی  یوع کرونا اات. در این عدم 

ت انسانی و همراهی بتوانیم تعریف دراتی از موقعی

مسئولیت های اجتماعی و ایالقی هر کس دا ته 

با یم ،می توانیم به  یوه بهتری با این ویروس 

مبارزه کنیم. این کار نیازمند آنست که هرکس در 

مقام انسانی اهم یودش را ایفا بکند، که بتواند هم 

 فردی و هم جمعی با این بحران مواجه بشود. 

د درک جدیدی از اما مساله اصلی آنست که بای

روابط انسانی دا ت: قبال ما در ارتباط با دیگران ) با 

دواتان، اعضای یانواده ، همکاران و جامعه و 

غریبه ها و ...( یودمان را به عنوان یک عضو جامعه 

)یانواده، محله، ملت و ...( تعریف می کردیم. 

ارتباط دا تن از تماس میان فردی گرفته تا تمااهای 
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ی و ...، اطوحی از روابط را ایجاد میکرد بین گروه

که در اطح بنیادنیش ما الزم بود با دیگران تماس 

رو در رو و هر روزه  دا ته با یم. ایده بنیادین این 

تماس ها و روابط، همیاری و یاریگری بود، جامعه 

حاصل با هم بودن و برای هم بودن ما انسان هاات. 

صی برای لزوم اما حال که جامعه وضع بحرانی یا

قطع این روابط رودر رو پیدا کرده اات، چه باید 

بکنیم و چگونه اهم یودمان را ایفا بکنیم. تعارضی 

که پز کان در عدم مراعات در یانه ماندن مردم بیان 

میکنند، نا ی از عدم تمایل مردم برای نجات 

یود ان و عزیزانشان و دیگران نیست، نا ی از 

عدم دانستن راه حل آن ابهام وضعیت موجود و 

اات. زیرا مردم به عنوان مردم نیاز دارند همدیگر را 

ببینند، آنها امکان ماندن در تنهایی را ندارند، بدون 

ارتباط گویی زندگی ارد و بی روح و آزاردهنده 

میشود. مردم می یواهند زندگی کنند، برای همین به 

ن همیان الگوهای روابط پیشین باز میگردند، در ای

ایام قصد دارند برای یرید بروند، قصد دارند به 
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دیدار آ نایان بروند، برای امین و راحتی یود ان به 

یانواده پدربزرگها رفته اند که کنار هم در قرنطینه 

با ند. همه اینها نشان میدهد مردم هنوز راه دیگری 

برای زندگی در  رایط بحران پیدا نکرده اند، آنها 

تراند و هم از تنهایی ، وقتی هم از بیماری می 

بیماری را جلوی چشمشان نمی بینند و تنهایی هم 

ذهنشان را آ فته کرده، باز به همان الگوهای رایج و 

قبلی از زندگی بر میگردند و مهمانی و یرید و ... را 

دارند. آنها  کل دیگری از زندگی برای  رایط 

را  بحرانی و یاص را بلد نیستند. ما از آنها کاری

میخواهیم که راهش را بلد نیستند و به یاطر چیزی 

ارزنش  ان میکنیم که نایوااته انجام داده اند. 

برای همین اگر بتوانیم این رابطه و الگوهای زندگی 

در  رایط بحران را برای یودمان و دیگران به گونه 

دیگری تعریف کنیم، آنگاه امکان حل مساله به  یوه 

 د. های بهتری یواهند بو
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اخالق مراقبتی، راه حل زندگی در بحران و 

 ضرورت اقناع مردم نسبت به آن 

اصوال قطبی کردن مساله بین آدمهای یوب در 

قرنطینه و آدمهای بی مباالت بیرون از قرنطینه، 

مشکلی را حل نمی کند، جامعه تنوع و تکثری را در 

بطن یودش دارد که نیازمند ااتدالل ها  و مستندات 

ی برای قانع کردن مردم و اقشار مختلف برای بسیار

کمک به حل بحران مساله اات. مساله آنست که 

باید عدم مراعات مردم را به  یوه دیگری برای  ان 

صورت بندی کرد،  یوه هایی که در محدوده فهم 

آنها و الزمه های ذهنی و روحی آنها هم قرار بگیرد، 

ه اقناع مردم زیرا نیاز اصلی نه یک حکم اجباری، بلک

برای رعایت قانون پز کی برای قطع زنجیره  یوع 

 اات.

اینجاات که هنجارها و به عبارت بهتر مساله 

ایالق و تعهدات ما به جامعه اات که باید 

بازتعریف  ود. اگر جامعه در  رایط عادی مبتنی بر 
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روابط متقابل میان فردی و درون گروهی اات، 

ریان عادی زندگی بر نوعی یاریگری متقابل برای ج

آن حاکم اات، حال باید جور دیگری زندگی کرد، 

زیرا الگوی پیشین جامعه دقیقا همان چیزی اات که 

بیماری مرگبار کرونا را تداوم و تواعه یواهند داد. 

باید الگوی جدیدی از زندگی اجتماعی راتعریف 

کرد. به همین دلیل باید یاریگری به عنوان قاعده 

عه، نه بر مبنای تعامل هر روزمره مستقیم بنیادین جام

و غیر مستقیم، بلکه بر مبنای تعهد مراقبتی نسبت به 

هم باید بازتعریف  ود. یاریگری را اگر بر مبنای 

مراقبت انسانی و تعهد بدان بازتعریف کنیم، آدمها 

 زندگی  ان را به  یوه جدیدی ادامه یواهند داد. 

هم باید مراقب من در مقام عضوی از جامعه هم، 

یودم با م، هم مراقب دیگران. اما این مراقبت باید 

در اه اطح و  یوه رخ بدهد: یودیاری مراقبتی 

)من در یانه و جامعه در ایجاد روابط درات 

بهدا تی با دیگران، باید مراقب یودم با م(، 

دگریاری مراقبتی )من در یانه و جامعه به دیگران 
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ند،و حتی از آنها کمک کنم مراقب یود ان با 

مراقبت کنم؛ اینکار هم از طریق رفتارهای ایجابی 

اات و هم از طریق رفتارهای البی، یعنی مانع 

بشوم( و  –حتی عزیزان من  –رفتارهای غلط آنها 

در نهایت، همیاری مراقبتی ) کمک متقابل ما به هم 

 برای مرابقت متقابل و همزمان از همدیگر(. 

ز آنکه منطق کنشها و ما چاره ای نداریم ج

رفتارهای یودمان را بر مبنای مراقبت و تعهد 

ایالقی بدان تعریف کنیم. یعنی با هر کس )در درون 

یانه با اعضای یانواده؛ در بیرون با همکاران و 

آ نایان، در اطح جامعه و محل کار، با غریبه ها و 

انسان های بیگانه( در هر اطح ارتباط داریم، این 

ید برای مراقبت با د، مراقبت از یودمان، ارتباط با

نزدیکانمان، آ نایان، بیگانه ها و هر انسان دیگری. 

زیرا در  رایط بحرانی ویروس کرونا، جامعه نیازمند 

نوع جدیدی از کنشگری و تعامل اات، دید و 

بازدید و  یوه زندگی روزمره رایج، الگوهایی اات 

و جان ما  که در صورت تداوم میتواند هستی جامعه
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را به یطر بیاندازد. حکم دادن به یک راه حل ااده 

مبنی بر اینکه در یانه بمانید، در عمل امکان پذیر 

نیست، زیرا بسیارند کسانی که حسب  غلشان باید 

در بیرون با ند )پلیس، نیروهای بهدا تی و پز کی، 

راهدارها، کارگران کاریانه ها، فرو گاه ها و 

ظافت  هر و...(، لذا ما باید نیروهای یدمات و ن

قاعده ای وایع تری را اجرا کنیم که بتوانیم جامعه 

در  رایط بحران را به پیش ببریم. این قاعده جدید، 

زندگی بر مبنای ایلق مراقبتی و یاریگری مراقبتی 

اات. اما این  یوه جدید زندگی، مستلزم اقناع مردم 

 اات. 

ر مبنای اقناع مردم برای تعامل و کنشگری ب

مراقب و تعهد ایالقی به اینکار راه حل اصلی در 

موقعیت بحرانی اات. ایالق و یاریگری مراقبتی به 

عنوان مبنای جامعه بحرانی، نوعی الزام به اجرا را در 

بطن یودش دارد، زیرا میدانیم اگر اجرا نکنیم، ما در 

بیماری و حتی مرگز یودمان، عزیزانمان و دیگران و 

اهیم هستیم. هر انسان عادی ای تماس غریبه ها 
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تال ش این یواهند بود که دچار این عذاب وجدان 

نشود.  ما به عنوان اعضای جامعه بحران زده، باید 

بفهمیم هرگونه کوتاهی در مراقبت از یویشتن و 

دیگران، در نهایت به یطر اندایتن زندگی یودمان 

و دیگران اات، لذا نوعی بی ایالقی و گناهکار 

بودن را در بطن یود دارد. از اوی دیگر با اقناع 

مردم برای تعامالت مبتنی بر مراقبت در هر موقعیتی 

که هستند ) چه یک یانه دار، چه یک نگهبان، چه 

یک پلیس، چه یک پز ک( زندگی جامعه را در 

حداقل ضرورت هایش در  رایط بحرانی نیز داریم، 

مبنای مراقبت.  و آدمها هستند و تعامل میکنند اما بر

ایفای نقش مراقبتی در عین تداوم و حفظ جامعه، به 

ما نیروی روحی و روانی کافی نا ی از رضایت 

کنشگری ایالقی یواهند بخشید و همین نیرو می 

تواند  ادابی زندگی ما را تامین کند. در  رایطی که 

پز کان مراقب بیماران هستند، اایر اعضای جامعه 

با ند. اگر جامعه نیرومند و باید مراقب جامعه 

االمت با د، نه تنها پز کان موفق تر یواهند بود، 
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بلکه زودتر و بهتر از این بحران بزرگ رهایی 

یواهیم یافت. ما باید به کمک هم با این بیماری 

بزرگ مقابله کنیم: با یاریگری مبتنی بر مراقبت. باید 

مراقب یودمان، عزیزانمان، همشهری های مان، هم 

 وطنان مان و هر انسان دیگری با یم. 

تعهد به الگوی جامعه مبتنی بر یاریگری مراقبت 

محور، میتواند بیانگر الگوی بنیادین رابطه و یاریگری 

برای جامعه در بحران و در یطر با د. اهم هر 

کدام از ما آنست که هرکجا هستیم، هرکاری میکنیم 

رگونه برای مراقبت از یودمان و دیگران با د. ه

تخطی از این ایالق و تعهد مراقبت، میتواند به بهای 

جان ما و عزیزان مان و دیگران تمام  ود. نکته مهم 

به هم پیواتگی این اطح اه گانه اات، آنها در هم 

و وابسته به هم هستند، حفظ جان من و عزیزان من، 

منوط اات به حفظ جان دیگران و بالعکس. اینها از 

در کشتی جامعه، هیچ کس حق هم جدا نیستند، 

زیرا همه باهم  ندارد جای یودش را اوراخ کند،

غرق یواهیم  د. به همین دلیل در واقع یودیاری، 
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همیاری و دگریاری، در عین حال یکی هستند و در 

یک واحد به طور همزمان متجلی میشوند. من اگر 

ام، و مراقب یودم با د ،یک یطر از جامعه کااته

یگران با م، مانع اوراخ  دن کشی اگر مراقب د

تواط یطاهای دیگران یواهم  د. در نتیجه 

مراقبت یاریگرانه راه نجات وضع موجود ما 

محسوب میشود. همراهی مردم با این قواعد جدید 

جامعه بحران زده، مستلزم اقناع انهاات. در این اقناع 

همه متخصصان باالیص اصحاب علوم انسانی اهم 

د. باید ابک زندگی جدیدی برای این به ازایی دارن

بحران ها تعریف  وند و مردم هم نسبت بدانها اقناع 

 وند. پز کان اهم یود ان در مراقبت از بیماران 

را انجام میدهند، اصحاب علوم انسانی باید اهم 

یود ان در مراقبت از جامعه ایفا کنند. حال در این 

آن بیایند.   رایط بحرانی، طبیبان جامعه باید به کمک

بدون جامعه ما قطعا  کست میخوریم. ولی جامعه 

هم بدون یاریگری های مراقبتی ما نمی تواند ارپا 

با د. اصحاب علوم انسانی باید این قاعده جدید را 
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برای اقشار مختلف حسب فرهنگ زمینه ای آنها و 

 رایط زندگی  ان تعریف کنند. باید با زبان جامعه 

ین هنری اات که اصحاب با آن صحبت کرد و ا

علوم انسانی آمویته اند و باید بدان کو ید. اهم ما 

اصحاب علوم انسانی، انتخاب  یوه های زندگی 

متنااب با  رایط بحرانی و یطرآفرین امروزی و 

قانع کردن مردم برای زیستن به  یوه جدید اات: 

زندگی بر مبنای ایالق یاریگرانه مراقبتی، مراقبت از 

زان و دیگران، و البته این مراقبت ها منفک یود، عزی

 مان هستند.أاز هم نیستند، بلکه همزمان و تو

  
 


